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چهار شنبه   11   اردیبهشت ماه 1398 0 25  شعبان  1440 0  سال سوم  
شماره 448 0 8 صفحه 0 قیمت 2000 تومان در مشهد

در صفحه 6 بخوانیدعوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان

رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت: اراده تفویض 
اختیار در مدیریت شهری و شهردار وجود دارد و این 
فضا به زودی ایجاد خواهد شد تا جایگزین نگاه های 

تکلیفی شود.

رئیس شورای شهر مشهد در نشست با مدیران مناطق شهرداری مطرح کرد 

 تفویض اختیار در راه مناطق مشهد

استاندار خراسان رضوی پیشنهاد کرد

 اداره دولت با تفکر 
بخش خصوصی

تماس مشکوک برای اعالم بمب گذاری در مشهد

بمبی درکار نبود

ایران و سیاست صبر استراتژیک 
فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن برای 

ترغیب جمهوری اسالمی به خروج از برجام

به  خطرناک  شتابی  با  آمریکا  و  ایران  روابط  جهان  دید  از 
سمت تقابل و تخاصم بیشتر پیش می رود. واشنگتن با اعمال 
فشارهای بی سابقه اقتصادی ایران را زیر فشار سنگین قرار داده 
است. پرسش اصلی کارشناسان و محافل دیپلماتیک این است 

که هدف اصلی آمریکا چیست؟ تغییر رفتار یا تغییر رژیم یا...؟

جلسه تخصصی مدیران نگارخانه های مشهد در دفتر 
صبح امروز برگزار شد

بررسی علل کندی توسعه 
نگارخانه ها و فروش نامطلوب 

آثار هنری

شعبان پور: سربداران در شهر خود غریب مانده است

هندبال سبزوار 
در بُن َبست مسئوالن!

معاون استاندار خراسان رضوی 

بازگشت »کوپن« جدی است
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در این شماره می خوانیم

گزارشی از یک کار خیرخواهانه 
تحلیل روز

گزارش ویژه

گزارش ویژه

زندگی خالی از مهربانی نیست
در صفحه 4 بخوانید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: برای اجرای طرح کوپن الکترونیکی بسیار جدی 
هستیم.علی رسولیان در تشریح اجرای طرح کوپن الکترونیکی در استان، اظهار کرد: این طرح در رابطه با برخی 

ارزاقی خواهد بود که در اختیار ما قرار می گیرد.

در صفحه 3 بخوانید

شهید  بزرگ  معلم  و  استاد  شهادت  سالروز  در 
به  را  اردیبهشت  از  روز  دوازدهمین  ساله  هر  مطهری 
برگزار  جشن هایی  معلم  مقام  از  تقدیر  و  تکریم  جهت 
دنبال  به  ایام  این  در  کشوری  مسئوالن  تمام  و  شده 
راهی جهت تکریم جایگاه معلم بوده اما با تمام شدن 
این ایام تمام حرف ها و وعده ها نیز به فراموشی سپرده 
شده و این قشر زحمت کش که پرورش کودکانمان در 
دست آن ها بوده باز هم با همان چالش های قبل دست 

و پنجه نرم می کنند. 
در تمام کشورهای پیشرفته تعلیم و تربیت از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و در این راستا به معلم جایگاه 
باالیی تعلق گرفته تا تنها چالش زندگی معلمین تربیت 
شاهد  ساله  هر  ایران  کشور  در  اما  باشد  دانش آموز 
گالیه های این قشر بوده و اگر چه این متولیان پرورش 
در کشور با مشکالت عدیده ای در زندگی روبروبوده اما 

سعی بر تمرکز روی پرورش دانش اموزان خود دارند . 
تکریم  بر  سعی  شعارهایی  طرح  با  دولت  ساله  هر 
معلمین داشته اما برای تکریم واقعی باید این طرح ها 

عملیاتی شود. 
 به مناسبت روز معلم به سراغ یکی از معلمینی که 
۲۸ سال سابقه تدریس در مدارس را داشته رفته تا با 
او پیرامون چالش های شغلش به گفت وگیی بنشینیم. 
برای  ها  گذشته  در  گفت:  شاه محمدی  فیروزه   
معلمین ارزش خاصی قایل شده و برای آن ها احترام 

ویژه ای داشتند. 

به  توجه  با  می افزاید:  پرورش  آموزش و  معلم  این   
بالعکس  و  معلمین  از  اولیا  توقع  و  اقتصادی  شرایط 
دولتی  مدارس  در  و  شده  جبهه گیری هایی  سبب 
امکانات کم بوده و دانش آموزان پرانرژی و با استعداد  

هستند. 
در  معلم  جایگاه  می کند:  تصریح  شاه محمدی   
اجتماع و در منظر خانواده ها بسیار تنزل پیدا کرده و 

دیگر از معلمین سلب اختیار شده است. 
آموزش و  این که  به  توجه  با  می کند:  بیان  وی   
با  سازمان  این  نداشته  جدید  نیروی  جذب  پرورش 

کمبود نیروی انسانی روبرو است. 
 شاه محمدی توضیح می دهد: معلمی که تخصص 
ریاضی داشته به اجبار باید برای دانش آموزان ابتدایی 
از  معلم  این  که  بوده  صورتی  در  این  کرده  تدریس 

تدریس در مقطع اول ابتدایی هیچ چیز نمی داند . 
 یک معلم حق التدریس می گوید: ما بیمه نداشته 
خودمان  حقوقات  و  حق  گرفتن  دنبال  به  همیشه  و 

هستیم. 
به  تدریس  حق  معلمین  می افزاید:  موسوی  نوید   
کشیده  زحمت  پرورش  اموزش و  ثابت  معلمین  اندازه 
اما از مزایا و امکانات معلمین ثابت بهره مند نمی شوند. 
تصریح  اجتماعی  مطالعات  التدریس  حق  معلم 
مطمعنی  سکوی  روی  تدریس  حق  معلمین  می کند: 
تدریس  نحوه  و  کار  ارتقای  جهت  در  همیشه  و  نبوده 

فعالیت می کنند. 

صبح امروز بررسی می کند:

 شعارهای مسئولین 
و تکریم جایگاه معلم

در صفحه 4 بخوانید



2سیاست s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rاقتصاد 3W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m Vol.3.No.448  May.01.2019448 چهار شنبه 11 اردیبهشت ماه 1398- سال سوم -  شماره

هواپیمایی آسمان

w w w . I A A . i r
3 3 4 0 0 1 8 1

IRAN
A S E M A N

AIRLINES

روزانه تهران:  مشهد- 
2210 و   1700 شنبه ها: ساعت: 

18:30 ساعت:  یكشنبه ها: 
22:10 13:45 و  دوشنبه ها: ساعت 

21:25 شنبه ها:ساعت:12:40و  سه 
21:45 و   18:3 ساعت:0  چهارشنبه ها: 

 22:10 13:45 و  پنج شنبه ها: ساعت: 
 22:10 13:50 و  جمعه ها: ساعت: 

11:30 ساعت:  روزه  همه  مشهد-زاهدان: 
یكشنبه ها  بجز  مشهد-یزد:روزانه 

ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
)2015 17:15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت: 

یكشنبه ها   12:55 ساعت:  شنبه  مشهد-نوشهر: 
ساعت:  جمعه ها  و   14:30 ساعت:  شنبه ها  چهار  و 

 09:45
و  دوشنبه  و   12:25 ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

11:25 ساعت  پنجشنبه ها: 
ساعت:  پنجشنبه ها  و  یكشنبه  مشهد-شیراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 
ساعت  چهارشنبه ها:  و  یكشنبه  مشهد-ایالم: 

07:30
ساعت:19:30  شنبه ها  یك  مشهد–آبادان: 

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398

معاون استاندار خراسان رضوی: 
بازگشت »کوپن« جدی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
الکترونیکی  کوپن  طرح  اجرای  برای  گفت:  رضوی 

بسیار جدی هستیم.
کوپن  ط��رح  اج���رای  تشریح  در  رسولیان  علی 
الکترونیکی در استان، اظهار کرد: این طرح در رابطه با 
برخی ارزاقی خواهد بود که در اختیار ما قرار می گیرد.
تنظیم  گوناگون  ارزاق  روز  طول  در  داد:  ادامه  وی 
بازاری در اختیار ما قرار می گیرد که ممکن است در 
روش توزیع ما به همه افراد عادالنه نرسد، به همین 

ملی  کد  یک  قالب  در  امر  این  کردیم  مصوب  دلیل 
ارائه شده که در هر بار مراجعه فقط یکبار این ارزاق به 

سرپرست خانوار داده شود.
استانداری  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  معاون 
خراسان رضوی عنوان کرد: برای اجرای طرح کوپن 
الکترونیکی بسیار جدی خواهیم بود، در این راستا تنها 
مشکل ما دسترسی به کد ملی سرپرست خانوارها بود 

که درخواست آن را انجام داده ایم.
 رسولیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان 

ما این اقدام آغاز شده و بنا داریم آن را به همه ارزاق 
توسعه دهیم. وی در خصوص تامین اقالم اساسی در 
ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: گوشت به میزان کافی 
در استان ما وجود دارد و در چند روز گذشته حدود 
600 الشه گوشت وارد استان و توزیع آن صورت گرفته  

و قیمت آن نیز نیمایی خواهد بود.
استانداری  اقتصادی  ام��ور  هماهنگی  معاون   
خراسان رضوی گفت: در بخش تامین شکر نیز 800 
استان شکر اختصاص داده اند که درخواست  به  تن 

افزایش آن را داشته ایم.
 رسولیان بیان کرد: همچنین در راستای ساماندهی 
را  بازار  تنظیم  ستاد  جلسه  رمضان  مبارک  ماه  اقالم 
برگزار خواهیم کرد تا به وضعیت سایر اقالم مربوطه 

رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه برای تامین اقالم ویژه ماه مبارک 
رمضان هیچگونه کمبودی نداریم، اضافه کرد: اقالم 
نگرانی  و مردم  ایام ماه مبارک فراهم شده  برای  ویژه 

نداشته باشند.

اجازه نمی دهیم عناصر متخلف بر ثروت های ملی تسلط
 پیدا کنند 

امروز  استان صبح  اطالعات  مدیر کل  و  وزیر  مشاور 
سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان خواف، با 
اشاره به اینکه ایران اسالمی دارای تنوع طائفه ای است 
اما تقابل مذهبی در آن وجود ندارد، تأکید کرد: دشمن 
درصدد است ما را به جنگ داخلی بکشاند، لذا باید در 
عین تنوع، دچار چالش های طائفه ای نشده و تالش 

کنیم از دودستگی پرهیز شود.
با  که  نشست  ای��ن  در  استان  اطالعات  کل  مدیر 
حضور مسئوالن شهرستان خواف برگزار شد، وضعیت 
جمهوری اسالمی را در منطقه استثنایی توصیف کرد 

و گفت: ما توانسته ای به یک قدرت منطقه ای تبدیل 
با  را تثبیت کنیم. این مقام امنیتی  شده و این قدرت 
تشریح ابعاد مختلف دشمنی دشمنان نظام اسالمی، 
سازی  غنی  حق  گویند  می  ما  به  دنیا  در  داد:  ادامه 
اورانیوم را ندارید، می گویند ما بر شما هجوم می آوریم 
اما شما حق دفاع از خود را ندارید! حتی تصریح می 
شما  اما  دهیم،  می  سالح  شما  دشمنان  به  که  کنند 
صالحیت داشتن سالح برای دفاع از خود را ندارید! در 
عین حال ما در تمام این زمینه ها توانسته ایم از حقوق 

و منافع خود با اقتدار دفاع کنیم. 

مدیر کل اطالعات استان با یادآوری تالش های اخیر 
دفاعی  برنامه  مسیر  در  اندازی  سنگ  برای  دشمنان 
منابع  روی  شجاعت  و  شهامت  با  امروز  افزود:  کشور 
دفاعی و فناوری هسته ای خود پافشاری خواهیم کرد و 
ضمن حفظ استقالل، عالوه بر حراست از امنیت خود، 
امنیت منطقه را هم تضمین می کنیم؛ چرا که امنیت 
مرزهای جمهوری اسالمی، تنها بخشی از امنیت ایران 

است و باید این امنیت را در منطقه هم گسترش داد.
باعث  امنیت،  حافظان  امروز  تسلط  داد:  ادامه  وی 
به  کشور  مرزهای  از  خارج  در  تروریستی  عناصر  شده 

دام بیفتند و در نتیجه دشمنان اعتراف کنند ما نسبت 
کل  مدیر  داری��م.  اطالعاتی  افتادگی  عقب  ای��ران  به 
اطالعات خراسان رضوی، سنگ اندازی های دشمنان 
و  دانست  ضعف  از  ناشی  نه  و  ای��ران  اقتدار  نتیجه  را 
تصریح کرد: آمریکایی ها می گویند باید ایران را با فشار 
به گفت و گو وادار کنیم؛ اما ایران در مقابل این خواسته 

پایداری کرد و پیروز شد.
این مقام امنیتی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به وجود فسادها و تخلفات مالی در بخش هایی 
از کشور، هشدار داد: ما با ذهن مسموم، فکر مسموم و 

رفتار مسموم برخورد کرده و با تخلف در هر حوزه ای که 
باشد مقابله می کنیم و اجازه نمی دهیم عناصر متخلف 
بر ثروت های ملی تسلط پیدا کنند؛ پس این افراد خود 
را در پشت عناوین قومی و مذهبی مخفی نکنند. وی 
با بیان اینکه رهبر معظم انقالب مسیر ادامه پیشرفت 
کشور و تمدن سازی نوین اسالمی را در بیانیه گام دوم، 
تشریح کرده اند، ادامه داد: در جامعه ای که قرار است 
الگوی سایر ملت ها و مبتکر تمدن اسالمی باشد، نباید 
اجازه رشد بی بند و باری و ناهنجاری های اجتماعی 

را داد.

اصالحات دستبکار شد
کمیته نظارت بر شورای شهر

اصالح طلب  احزاب  هماهنگی  شورای  رئیس 
و  شورا  بر  نظارت  کمیته  تشکیل  از  رضوی  خراسان 

شهرداری مشهد خبر داد.
اعالم  با  عبایی خراسانی  مهدی  ایسنا،  گزارش  به 
از  کمیته  این  تشکیل  موضوع  کرد:  اظهار  خبر  این 
پائیز سال گذشته آغاز و آقای آملی در جلسه ای که با 
حضور اعضای شورای شهر برگزار شد موضوع تشکیل 
این کمیته را مطرح کردند.وی با اشاره به اینکه تشکیل 
بیان  می دانیم،  شهر  شورای  به  کمک  را  کمیته  این 
در فضای مجازی  اینکه  از  اعضای شورای شهر  کرد: 
پشتوانه ای  بدون هیچ  بررسی مطالبی  و  بدون اطالع 
بودند  گالیه مند  می شود  داده  نسبت  شهر  شورای  به 
راستای  در   آنها  به  این کمیته کمکی  در حقیقت  که 
مبرا شدن شان از شایعاتی است که به آنها نسبت داده 
می شود و همچنین مکانیزمی است برای اصالح طلبان 
باشند. داشته  نظارت  خود  منتخبان  عملکرد  بر  تا 

رئیس شورای هماهنگی احزاب اصالح طلب خراسان 
رضوی خاطرنشان کرد: در جلسه شب گذشته شورای 
هماهنگی دیدگاه های مختلفی نسبت به تشکیل این 
کمیته مطرح شد و آقای آملی نیز کلیاتی از ضرورت 
تشکیل این کمیته را تشریح کردند که به تصویب رسید.

عبایی خراسانی درخصوص مکانیزم تشکیل و نحوه 
چگونگی  درباره  کرد:   بیان  نیز  کمیته  این  عمکلرد 
تشکیل و نحوه عملکرد این کمیته قرار است احزاب در 
جلسه بعدی شورای هماهنگی پیشنهادات خود را ارائه 

دهند تا به تصویب برسد.

تماس مشکوک برای اعالم بمب گذاری در مشهد
بمبی درکار نبود

برای اعالم بمب گذاری در  تماس مشکوک فردی 
مشهد صحت نداشت و بمب گذاری تکذیب شد.

تلفنی  تماس  پی  در  روزگذشته  فارس،  گزارش  به 
هویزه  سینما  اطراف  گذاری  بمب  ادعای  و  فردی 

ماموران نیروی انتظامی به این محل اعزام شدند.
با توجه به حساسیت ماجرا و حفظ جان مردم نیروی 
انتظامی ساختمان مذکور را تخلیه کرد.پس از حضور 
متخصصین چک و خنثی و بررسی ساختمان، جستجوی 
ماموران نیروی انتظامی برای یافتن بمب بی نتیجه بود 
نداشت.همچنین حیدر  ادعای بمب گذاری صحت  و 
مشهد،  در  بمب گذاری  در خصوص شایعه  خوش نیت 
اظهار کرد: در پی تماس تلفنی بمب گذاری در محدوده 
چهارراه دانشگاه به نیروهای پلیس اعالم شد.وی ادامه 
داد: با حضور عوامل انتظامی در محل مورد اشاره و در 
پی بررسی های انجام شده مشخص شد این موضوع تنها 
یک شایعه بوده است و هیچ گونه بمب گذاری در این مکان 

انجام نشده است.

خبر

خطرناک  شتابی  با  آمریکا  و  ایران  روابط  جهان  دید  از 
واشنگتن  رود.  می  پیش  بیشتر  تخاصم  و  تقابل  سمت  به 
فشار  زیر  را  ایران  اقتصادی  سابقه  بی  فشارهای  اعمال  با 
سنگین قرار داده است. پرسش اصلی کارشناسان و محافل 
دیپلماتیک این است که هدف اصلی آمریکا چیست؟ تغییر 

رفتار یا تغییر رژیم یا...؟
مقامات آمریکایی با کلی گویی و ایجاد ابهام، به صورت 
اتفاقی یا تعمدی مانع روشن شدن ماهیت واقعی امر شده 

اند.
میان  واحدی  دیدگاه  که  است  این  است  واضح  آنچه 
آمریکایی ها در این زمینه وجود ندارد. کسانی مانند برایان 
هوک، جان بولتون و پمپئو طرفدار تز تغییر رژیم هستند و 
حمالت  و  جنگ  برای  دستاویزی  نیستند  میل  بی  حتی 
و  راست سیاسی  از  ای  نمونه  اینها  بیابند.  نظامی  محدود 
نظامی آمریکا هستند که آمال خود را در رئیس جمهوری 
ترامپ  را در جسم  و روح ریگان  یافته  و اهل ریسک  قاطع 
از جنگ  پرهیز  با شعار  ترامپ که  یقینا خود  اما  اند.  یافته 
های بیهوده و پرخرج و بازگشت سربازان آمریکایی بر روی 
کار آمد، لزوما با جناح بازها همراه نیست. رئیس جمهوری 
آمریکا شخصیتی جنجالی، مبارزه جو و خودشیفته دارد. 
پیروزی اصلی برای وی در برابر ایران کسب یک مالقات رودرو 
با رئیس جمهور یا مقامات ارشد نظام در یک کشور ثالث و 
گفت وگو بر اساس دستور کاری است که وی قبال تعیین 
کرده است. درجه باالی خودشیفتگی وی را می توان در عزم 
جزمش برای حل مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی از راه 
طرح موسوم به معامله قرن تشخیص داد. این مسئله اتفاقا با 

موضوع ایران هم مرتبط است. راضی کردن کشورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس برای نرمش در برابر اسرائیل و همراه 
نظرهای  "تجدید  اصطالح  به  پذیرش  برای  آویو  تل  کردن 
دردناک" در این زمینه بدون دادن باج هایی نظیر برخورد با 
ایران و مقابله با نفوذ منطقه ای آن ممکن نبوده است. وقتی 
ترامپ خود را به آب و آتش می زند تا نتانیاهو مجددا نخست 
وزیر شود و یا از رسوایی بزرگ قتل خاشقچی به آسانی می 
گذرد، نمی توان آن را به برنامه ها و نقشه های بزرگتر در آینده 
به  انتقال سفارت  و  اسرائیل  به  تقدیم جوالن  نداد.  ارتباط 
بیت المقدس احتماال تمهیداتی برای تشویق صهیونیستها 
به پذیرش راه حل ترامپ و خارج کردن نتانیاهو از زیر فشار 
حمالت جناح راست تندروی اسرائیل در آینده است. پایان 
دادن به حضور نظامی ایران در سوریه و جلوگیری از گشایش 
جبهه ای نظیر غزه و جنوب لبنان در جوالن هم، یحتمل 
آویو  تل  به  این دست  از  اطمینان خاطری  دادن  و  تشویق 

است.
جدای از این موارد شخصیت پرخاشگر، عصبی و تحریک 
پذیر ترامپ کامال مغایر با یک سنت سیاسی کهن آمریکایی 
امپریالیستی  ضد  های  لفاظی  قبال  در  معموال  که  است 
می  سکوت  متخاصم  سازمان های  و  دول  آمریکاستیزانه  و 

کردند.
ترامپ خودشیفته و ماجراجو در قبال حمالت رسانه ای 
نه تنها سکوت نمی کند، بلکه آنها را با توئیت های جنجالی 
که معموال بسته ای اقدامات عملی هم همراه خود دارند، 
رئیس  که  گفت  توان  می  اساس  این  بر  دهد.  می  پاسخ 
جمهوری آمریکا که سال آینده انتخاباتی سرنوشت ساز را در 
پیش دارد، یقینا به پیشواز جنگ جدیدی با  نتایج نامعلوم 
و ابعاد نامحدود نمی رود. اما تا بتواند به فشارهای سیاسی 
و اقتصادی برای به زانو درآوردن تهران و یا وادار کردن آن به 
خروج از برجام به منظور ساختن اجماع بین المللی علیه آن 

ادامه می دهد تا با دستی پر وارد مبارزات انتخاباتی شود. 
اکنون یک سال از خروج ترامپ از برجام می گذرد. دولت 
نئوکان آمریکا که گمان می کرد با خروجش از برجام ایران 
نیز به خروج از برجام اقدام خواهد کرد این سیاست خود را 
هیچ گاه علنی بیان نمی کرد اما رفتارهای بعدی اش نشان 
داد که چنین چیزی را انتظار دارد و می خواهد مطابق با این 
سیاست، سیاست های بعدی خود را پیش ببرد. در روزهای 
را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  متحده  ایاالت  که  اخیر 
به دنبال آن  افزود و  به فهرست گروه های تروریستی خود 
معافیت ۸ کشور را از واردات نفت ایران لغو کرد آمریکا این 
سیاست خود را بیشتر علنی کرد. بسیاری بر این باورند که 
المللی  بین  تعهد  که یک  برجام  از  به خروج  ایران  ترغیب 
است و تایید شورای امنیت و سازمان ملل را پشت سر خود 
دارد بیش از همه تقاضایی اسرائیلی است تا به این ترتیب 
ایران از مفاد موجود در برجام به ویژه در زمینه های امنیتی و 
نظامی که اسرائیل از بابت آن احساس خطر می کند، رهایی 
یابد. واقعیت این است که ترامپ و نتانیاهو با خروج آمریکا 
از برجام تا کنون به آنچه می خواستند نرسیدند. به ویژه که 
جامعه جهانی اعم از اروپا، روسیه و چین همچنان بر حفظ 
برجام اصرار دارند و از آن حمایت می کنند و از لحاظ سیاسی 
تمام قد در حفظ آن تالش می کنند. برای همین آمریکایی 
ها همه کاری می کنند تا ایران از برجام خارج شود تا دیگر 
آن حمایت سیاسی که در حال حاضر از آن برخوردار است را 
نداشته باشد. به عبارت دیگر اقداماتی از قبیل افزودن سپاه 
به فهرست گروه های تروریستی و لغو معافیت کشورهای وارد 
کننده نفت ایران همگی برای عصبانی کردن ایران با هدف 
به  ترتیب  این  به  تا  است  برجام  از  خروج  به  تهران  ترغیب 
زعم خود بتوانند خیزی بلند برای تقابل همه جانبه با ایران 
بردارند. حاال، چرا ایاالت متحده باید اصرار داشته باشد که 

ایران از برجام خارج شود؟

برجام از لحاظ امنیتی و نظامی بندهایی دارد که بسیار 
به سود ایران است و با امنیت و توان نظامی ایران ارتباط 
مستقیم دارد. اوال، بر اساس برجام ایران از منشور هفت 
سازمان ملل خارج شده که این نخستین بار در تاریخ جهان 
است که کشوری بدون جنگ از منشور هفت سازمان ملل 
به  الزم  موضوع  این  اهمیت  درک  برای  شود.  می  خارج 
آمریکایی  توسط  که  این  وجود  با  عراق  که  است  یادآوری 
از سقوط حکومت سابق  ها اشغال شد و حدود 15 سال 
با  از بندهای مرتبط  آن )رژیم بعثی( می گذرد، همچنان 
منشور هفت سازمان ملل رنج می برد، از جمله در موضوع 
استحصال درآمدهای نفتی و دادوستدهای اقتصادی که 
به موجب منشور هفت سازمان ملل همچنان با محدودیت 
هایی روبه روست. ثانیا، مطابق با برجام تحریم تسلیحاتی 
ایران تا سال ۲0۲0 )یعنی یک سال دیگر( لغو می شود و 
ایران می تواند آزادانه سالح های متعارف خریداری کند. 
همچنین تا سال ۲0۲3 ایران از دید جامعه جهانی و مطابق 
با برجام از تعریف حقوقی "تهدید" خارج و به یک کشور 

سنگین  های  سالح  تواند  می  که  شود  می  تبدیل  عادی 
به  بخواهد  کشوری  اگر  یعنی  بفروشد.  یا  کند  خریداری 
سالح  کشوری  به  بخواهد  ایران  یا  بفروشد  سالح  ایران 
بفروشد هیچ کس حق اعتراض ندارد و از لحاظ حقوقی و 
از نگاه سازمان ملل هیچ کشوری نمی تواند به آن معترض 
و مانع از انجام آن شود. این یکی از مهمترین مسائلی است 
که باعث نگرانی آمریکا و اسرائیل شده و گمان می کنند 
از این حق محروم کنند  ایران را  تنها راهی که می توانند 
تحریک به خروج آن از برجام است. دونالد ترامپ یا نتانیاهو 
چند سالی بیشتر در قدرت نیستند، اما ایران ماندنی است 
و تا ابد خواهد ماند. این صحیح است که ایران آنطور که 
انتظار می رفت از برجام سود اقتصادی نبرد و بعد از خروج 
آمریکا از برجام بهره برداریش از برجام به حداقل ممکن 
رسید اما بهره برداری های سیاسی، امنیتی و نظامی برجام 
به قوت خود باقی است و تنها با صبر استراتژیک، درایت 
موقعیت  این  از  عبور  برای  دقیق  ریزی  برنامه  و  سیاسی 

حساس کنونی است که می تواند به این مهم دست یابد. 

ایران و سیاست صبر استراتژیک 
فشارهای سیاسی و اقتصادی واشنگتن برای ترغیب جمهوری اسالمی به خروج از برجام 
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1/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   1397/11/30-  139760306013002408 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علیرضا 
آراسته بشماره شناسنامه85 کد ملی 0919308244 صادره از گناباد فرزند محمد در چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
به مساحت 145/54مترمربع از پالک شماره 2113 فرعی ازیک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1398/2/11 ، نوبت دوم:98/2/26 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

*******************************************************************
2/512اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   1397/12/10  -139760306006001582 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
رجبعلی ابراهیم نیا فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 11 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
237/65 مترمربع )دویست و سی و هفت متر و شصت و پنج صدم مترمربع( قسمتی از پالک 168 فرعی واقع در اراضی کدکن 
پالک 401 اصلی دهستان رخ واقع در بخش 5 تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای حاج علی خان گلبوئی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 

1398/1/26، نوبت دوم: 1398/2/11 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

*******************************************
3/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271004267 مورخ 1397/11/29 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
محمدرضا ماندی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 17 صادره از سیرجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 126/32 مترمربع 
قسمتی از پالک 91 فرعی از 15 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بین مهرآباد 15 و 17 پالک 305 خریداری از طیبه علینژاد و جواد 
شیدایی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1390 تاریخ 

انتشارنوبت اول: 98/1/27، نوبت دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

*************************************
4/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271004612 مورخ 1397/12/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
حسین مطلق فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3532 صادره از مشهد درششدانگ یک باب انبار به مساحت 1615/40 مترمربع 
قسمتی از پالک 54 فرعی از 97 اصلی بخش 9 واقع در ابتدای روستای شایه انبار لوازم خانگی مطلق خریداری از صفدر شایگی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1388 تاریخ انتشارنوبت 

اول: 98/1/27، نوبت دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

5/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 139760306271004794 مورخ 1397/12/19 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
سید رسول شریعت مغانی فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 0920197477 صادره از مشهد درششدانگ اعیان یک باب خانه 
به مساحت 54/12 مترمربع قسمتی از پالک 60 اصلی بخش 9 مشهد واقع در صد متری- بابانظر 20- فروزان فر شمالی 21 پالک 
163 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1386 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/27، نوبت دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

*************************************
6/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271004793 مورخ 1397/12/19 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای علی اصغر ضیاء خالو فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 36 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
92/92 مترمربع قسمتی از پالک  115 فرعی از 18 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار میرزا کوچک خان- میرزا کوچک خان 
5 کوچه اول سمت چپ پالک 131 خریداری از زهرا برادران محسنیان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  به صدورسند  که اشخاص نسبت  روزآگهی می شود درصورتی  فاصله 15  به  نوبت  دردو 
ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
اول: 98/1/27،  انتشارنوبت  تاریخ  مالکیت صادرخواهد شد. 1384  اعتراض طبق مقررات سند  مدت مذکوروعدم وصول 

نوبت دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

****************************************
7/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003984 مورخ 1397/11/15 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به  باب خانه  اعیان یک  بیرجند درششدانگ  از  بشماره شناسنامه 51 صادره  فرزند محمد  کفاشی مقدم  اقای محمد علی 
مساحت 151/50 مترمربع قسمتی از پالک 68  اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار طبرسی شمالی – میثم شمالی 30 پالک 
32 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیر الدوله محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1382 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/27، نوبت دوم : 98/2/11

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار
*****************************************

8/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت  مورخ 1397/9/26  شماره 139760306271002170  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
محمد پرهیزی فرزند قربان بشماره شناسنامه 3 صادره از چناران درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 19551/92 
مترمربع قسمتی از پالک 110 اصلی بخش 9 مشهد واقع در آرامگاه فردوسی 8 کیلومتری روستای خرق خریداری از قربان پرهیزی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1362 تاریخ انتشارنوبت 

اول: 98/1/27، نوبت دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

9/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 139760306271003544 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی دارچینی مراغه 
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 318 صادره از مشهد درششدانگ اعیان یک باب مغازه به مساحت 84 مترمربع قسمتی از 
پالک  7734 فرعی از 11 اصلی بخش 9 واقع در خیابان شیخ صدوق بین 10 و 12 مغازه آبنبات فروشی اعیان متعلق به خود 
متقاضی و عرصه موقوفه آستانقدس رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد. 1364 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/27، نوبت دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

*****************************************
10/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد ناحیه یک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای اصالحی 139860306003000007 و رای شماره 139760306003001422 مورخ 1397/11/29 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم قربان پور فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 5198 صادره از مشهد درششدانگ 
اعیان یک باب خانه به مساحت 81/50 مترمربع قسمتی از پالک 12036 فرعی از 160 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد واقع در قرنی 
16 اکبری 26/1 پالک 32 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه گوهرشاد بیگم به تصدی اداره اوقاف محرزگردیده است لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1366 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/27، نوبت 

دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

******************************************
11/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 139760306271003938 مورخ 1397/11/13 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم حلیمه قدمیاری فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 71  صادره از زبرخان در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 196/70 مترمربع قسمتی از پالک 65 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار طبرسی جنوبی – طبرسی 57 – اولین کوچه سمت 
راست پالک 370 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 1368 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/27، نوبت دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

*****************************************
12/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 139760306271003943 مورخ 1397/11/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین قدمیاری فرزند علی بشماره شناسنامه 19  صادره از زبرخان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
196/70 مترمربع قسمتی از پالک 65 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار طبرسی جنوبی – طبرسی 57 – اولین کوچه سمت راست 
پالک 370 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 1370 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/27، نوبت دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

13/511 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 139760306271003940 مورخ 1397/11/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول عرب احمدی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3  صادره از شاهرود در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
196/70 مترمربع قسمتی از پالک 65 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار طبرسی جنوبی – طبرسی 57 – اولین کوچه سمت راست پالک 370 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1372 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/1/27، نوبت دوم : 98/2/11
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

دولتی  تفکر  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
حاکم بر ساختار و بوروکراسی اداری باید تغییر کند 
با تفکر  باید  این پس دولت  از  برای حل مشکالت  و 

بخش خصوصی اداره شود.
همایش  در  شنبه  سه  روز  حسینی  رزم  علیرضا 
به  اشاره  با  هوشمندسازی  و  اطالعات  فناوری  ملی 
از  پس  رسانی  خدمات  حوزه  در  متعدد  پیشرفتهای 
انقالب اسالمی افزود: با توجه به حجم باالی خدمت 
توسعه  شاهد  نباید  شهرها  و  روستاها  به  رسانی 

مطلوب در روستاها باشیم.
وضعیت،  این  اصلی  علت  داد:  ادامه  وی 
دیوان  با  اکنون  هم  زیرا  است  معیوب  ساختارهای 
این عرصه  باید در  و  و کار داریم  ساالری دولتی سر 

تحول انجام شود.
توانیم  نمی  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
شدید  جراحی  به  چون  دهیم  انجام  اداری  انقالب 
اداری نیاز است که خونریزی شدیدی به همراه دارد 
و جرات انجام چنین کاری وجود ندارد بنابراین باید 
و  تحرک  اجازه  که  ساالری  دیوان  چسبنده  شبکه 

تصمیم گیری را نمی دهد اصالح کنیم.
خراسان  در  خواهیم  می  افزود:  حسینی  رزم 
جوانان  مردم،  کمک  رضا)ع(  امام  عنایت  با  رضوی 
که  کنیم  اجرا  و  تعریف  را  جدیدی  مدل  نخبگان  و 
الگوی کشور شود و به عنوان ساختاری برای جبران 

عقب ماندگی ایران مطرح شود.
افزایش  اقتصاد  هدف  که  این  به  اشاره  با  وی 
مردم  اقتصادی  اوضاع  بهبود  و  عمومی  رفاه  سطح 
نبود  اقتصاد دولتی  ما  اقتصاد  اگر  ادامه داد:  است 
آمریکا نمی توانست ما را تحریم کند بنابراین باید یک 
مدل مدیریتی با هماهنگی و انسجام بخشی جدید 
تعریف شود که در آن بخش خصوصی حرف اول را 

می زند.
تمرکزگرایی  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
شدید، بوروکراسی نحس و پیر اداری، عدم انسجام 
جناح  و  سیاسی  مزمن  اختالفات  هماهنگی،  در 
بندی سیاسی بدون تفکر حزبی موجب شده است 
که از نظام اداری موجود توسعه خارج نشود بنابراین 
باید دولت دیوان ساالر را از خاصیت بیندازیم و دولت 
هوشمند را جایگزین آن کنیم تا اقتصادی مردمی در 

کشور داشته باشیم.
رزم حسینی افزود: در خراسان رضوی 900 هزار 
که  حالی  در  دارد  وجود  بانکی  سپرده  ریال  میلیارد 

بودجه عمرانی امسال استان تنها شش هزار میلیارد 
و  به روش  از سرمایه  این حجم  ریال است و هدایت 

شیوه درست می تواند راهگشا و موثر باشد.
وی با تاکید بر این نکته که خراسان رضوی را باید 
با شرکتها و سرمایه گذارانش ساخت ادامه داد: یک 
ایران  نقدینگی  تومان  میلیارد  هزار   ۸00 و  میلیون 
نفع  به  باید  پولها  این  و  دولت  نه  شرکتهاست  دست 
توسعه کشور و نیز بخش خصوصی و رفاه مردم صرف 

شود.
 5۸ کنون  تا  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
در  مختلف  موسسات  و  شرکتها  با  معین  تفاهمنامه 

داریم  امید  که  است  شده  بسته  توسعه  برای  استان 
امسال به 100 تفاهمنامه برسد.

رزم حسینی افزود: با هوشمند سازی دولت می 
خواهیم کاری انجام دهیم که جامعه شهری به مرور 

زمان به روستاها بازگردند.
خراسان  اقتصادی  توسعه  مثلث  کرد:  تاکید  وی 
کارگزاران  مجلس،  نمایندگان  شامل  که  رضوی 
و  شود  می  کارآفرینان  و  گذاران  سرمایه  و  حکومت 
تواند  می  است  همراه  جمعه  ائمه  عالی  نظارت  با 
تحول  در  سزایی  به  تاثیر  مشارکت  و  ریزی  برنامه  با 

استان داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی پیشنهاد کرد:

 اداره دولت با تفکر بخش خصوصی

خبر
رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی خبر داد:

صنعت چاپ در آستانه تعطیلی
رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی گفت: 
نگارش  حال  در  چاپ  صنعت  کل  حاضر  حال  در 
نامه ای برای مقام معظم رهبری هستند تا این خبر را به 
ایشان بدهیم که صنعت چاپ تا یک ماه دیگر تعطیل 

خواهد شد.
وضعیت  درباره  مغانی  علی  ایسنا،  گزارش  به   
مواد  وضعیت  حاضر   حال  در  افزود:  چاپ  صنعت 
اولیه به صورتی است که دیگر این صنعت قابل ادامه 
کیلویی  به  تومان  هزار   ۲0 کیلویی  از  مرکب  نیست، 
۸0 هزار تومان، زینک از 10 هزار تومان به 50 هزار 
بندی 450  به  تومان  بندی 70 هزار  از  کاغذ  تومان، 
هزار تومان، کاغذ گالسه از کیلویی 3500 به ۲7 هزار 
تومان و مقوا از 3500 به ۲۲ هزار تومان رسیده است.

وی افزود: در این مملکت هیچ کس خود را مسئول 
که  رضوی  خراسان  استاندار  نمی داند،  وضعیت  این 
می دهد  سر  را  کارآفرینی  و  صنعت  از  حمایت  شعار 
بعد از دوماه از ارسال نامه ای مبنی بر تعطیلی صنعت 
نشان  واکنشی  هنوزر  کارگر   ۲500 بیکاری  و  چاپ 

نداده است.
بیان  اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی  رئیس 
کرد: به جز مقام معظم رهبری هیچ مسئول دیگری 
پاسخگو نیست. در حال حاضر کل صنعت چاپ در 
حال نگارش نامه ای برای مقام معظم رهبری هستند 
تا این خبر را به ایشان بدهیم که صنعت چاپ تا یک 
ماه دیگر تعطیل خواهد شد. مغانی در رابطه با علت 
تعطیلی صنعت چاپ خاطرنشان کرد: علت این امر 
این است که ما توانایی نداریم به مدت دو روز قیمت را 
ثابت نگه داریم و پولی برای تهیه مواد اولیه آن هم به 
صورت نقد نداریم، دقیقا نمی دانیم که باید چه کاری 
انجام دهیم. وی اضافه کرد: یکی از مواد اولیه صنعت 
را  چاپ  کاغذ  تمام  ارشاد  وزارت  است.  کاغذ  چاپ، 
 ۸0 گذشته  در  نشر  می داند،  نشر  صنعت  به  متعلق 
اما  می داد  اختصاص  خود  به  را  چاپ  صنعت  درصد 

اینک به زیر 10 درصد رسیده است.
رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی عنوان 
کرد: در حال حاضر کارگروهی تشکیل داده شده برای 
ورود کاغذ با ارز دولتی و در آن زمان، بندی 70 هزار 
تومان بود اما کاغذ وارداتی هیچ تاثیری در بازار نداشت 
و علت آن این بود که واردکنندگان آن را یا در انبارها دپو 

می کردند و یا در بازار آزاد به فروش می رساندند.
 مغانی تصریح کرد: برای تامین مرکب با پیگیری 
های 100 باره باالخره موفق شدیم از خانم علیرضایی 
60 تن مرکب را برای صنعت چاپ خراسان گشایش 
آن  دریافت  به  موفق  کنون  تا  البته  که  کنیم  اعتبار 
نشده ایم، واقعا از ایشان متشکریم که حداقل به حرف 

ما گوش می دهند.

نمی توانیم انقالب اداری انجام دهیم چون به جراحی شدید اداری نیاز است که خونریزی شدیدی به همراه دارد و جرات انجام چنین کاری وجود ندارد بنابراین 

باید شبکه چسبنده دیوان ساالری که اجازه تحرک و تصمیم گیری را نمی دهد اصالح کنیم.

,,
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نگارطاهونچی

حوادث
کشف 500کیلو موادافیونی در خراسان رضوی 

خراسان  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
رضوی گفت: 500کیلو موادمخدر از یک دستگاه خودرو 

وانت در شهرستان کشف و ضبط شد.
سرهنگ"ابراهیم  امروز  صبح  روزنامه  گزارش  به   
قربان زاده" در تشریح این خبر افزود: ماموران پلیس 
پشتیبانی  با  و  خواف  شهرستان  موادمخدر  با  مبارزه 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان از انتقال یک محموله 
استان  خواف  شهرستان  به  موادمخدر  سنگین 

خراسان رضوی مطلع شدند.
محورهای  کنترل  با  ماموران  کرد:  تصریح  وی   
خودرو  دستگاه  یک  به  خواف،  شهرستان  مواصالتی 
دستور  خودرو  این  راننده  به  و  مشكوك  تویوتا  وانت 
فرمان  به  توجه  بدون  خودرو  راننده  اما  دادند  ایست 
سریع  العمل  عكس  با  که  داشت  فرار  قصد  پلیس، 

ماموران متوقف شد.
اینكه  به  اشاره  با  استان  انتظامی  مقام  این   
قاچاقچیان با استفاده از تاریكی هوا از صحنه متواری 
خودرو  این  از  بازرسی  در  ماموران  کرد:  اظهار  شدند، 
بیش از 191 کیلوگرم حشیش و 309 کیلو تریاك کشف 

کردند.
خراسان  استان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
رضوی در پایان عنوان کرد: تحقیقات گسترده پلیس 
برای ردزنی و دستگیری سوداگران مرگ در این پرونده 

ادامه دارد.
 

انتقال گوشی  و  باند سرقت  دستگیری گردانندگان 
های تلفن به خارج از کشور

 فرمانده انتظامی مشهد گفت:  2 سارق خیابانی که 
دستگیر  بودند  مشهد  در  قاپی  گوشی  باند  گرداننده 

شدند. به گزارش روزنامه صبح امروز سرهنگ » اکبر آقا 
بیگی« با اعالم این خبر افزود: تیم های دایره تجسس 
دیگری  مرحله  مشهد  صفوی  نواب  شهید  کالنتری 
به  توجه  با  را  خیابانی  سرقت های  با  مقابله  تشدید  از 
گزارش جند فقره گوشی قاپی به فوریت های پلیسی 

110 در دستور کار خود قرار دادند.
حالی  در  کرد:  تصریح  مشهد  انتظامی  فرمانده   
شهید  کالنتری  تجسس  تیم  گسترده  تحقیقات  که 
شده  آغاز  موجود  های  سرنخ  به  توجه  با  صفوی  نواب 
بود ردرنی های پلیسی نشان می داد دو عامل سرقت 
با سر و صورت پوشیده و موتورسیكلت پالك مخدوش 
گوشی تلفن همراه خانم جوانی را در خیابان طبرسی 

17 قاییده و متواری شده اند.
انتظامی  ماموران  کرد:  مطرح  آقابیگی  سرهنگ 
اجرا  به  متهمان  فرار  مسیر  در  را  مهار  طرح  بالفاصله 
گذاشتند و در کمتر از 8 دقیقه متهمان را که 2 جوان 
موتورسوار دیگر نیز آنها را همراهی می کردند شناسایی 
و به آنها دستور ایست دادند. فرمانده انتظامی مشهد 
گفت: متهمان که متوجه حضور پلیس در یک قدمی 
با  پلیس  و  شدند  متواری  سرعت  به  بودند  شده  خود 
تیرانداری  به  اقدام  سالح  بكارگیری  قانون  از  استفاده 

هوایی کرد و یكی از متهمان را به دام انداخت.
شمسیر  قبضه  یک  متهم  این  از  کرد:  بیان  وی   
تحقیقات  ادامه  در   42 کالنتری  ماموران  و  شد  کشف 
در  قضایی  مقام  هماهنگی  با  سر  را  او  همدست  خود 
مخفیگاهش واقع در اولیه اعتراف کردند 2 پسر عمو 
به  را  سرقتی  های  گوشی  هستند  خارجی  تبعه  که 
های  گوشی  سپس  و  خریداری  تومان  هزار   50 مبلغ 
می  انتقال  همسایه  کشورهای  از  یكی  به  را  مسروقه 

دهند. 

مسابقات  از  دوره  سیزدهمین  کشوری  مرحله 
ویژه اعضای کانونهای  'مدهامتان'  سراسری قرآن 
فرهنگی – هنری مساجد کل کشور روز سه شنبه 

در مشهد مقدس آغاز شد.
هنری   - فرهنگی  کانونهای  دبیرخانه  مسئول 
خبرنگار  به  باره  این  در  رضوی  خراسان  مساجد 
نفر  از مسابقات 3۲ هزار  این دوره  ایرنا گفت: در 
هنری   – فرهنگی  کانونهای  مرد  و  زن  اعضای  از 
مساجد کل کشور شرکت کردند که پس از رقابت 
مرحله  به  آنان  از  نفر   300 استانی  مرحله  در 

کشوری راه یافتند.
 300 از  افزود:  عبدا...ی  حسین  محمد 
شرکت کننده مرحله کشوری سیزدهمین دوره از 
مسابقات قرآنی مدهامتان 1۸0 نفر مرد و باقی زن 
تحقیق،  قرائت   ' رشته های  در  مردان  که  هستند 
قرآن،  کل  حفظ  ترتیل،  اذان،  تقلیدی،  قرائت 
حفظ جزء 30 قرآن و نقاشی آیات' و زنان در رشته 
به  ترتیل'  و  تحقیق  قرائت  قرآن،  کل  'حفظ  های 

رقابت می پردازند.
وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این دوره از 
مسابقات در دو مقطع سنی زیر 16 سال و باالی 
فعال  اعضای  از  آنان  همه  و  هستند  سال   16
شمار  به  کشور  مساجد  هنری  فرهنگی  کانونهای 

می روند.
هنری   – فرهنگی  کانونهای  دبیرخانه  مسئول 
کانون  هزار   ۲4 گفت:  رضوی  خراسان  مساجد 
فرهنگی – هنری در مساجد کل کشور فعال است 
خراسان  در  کانون   770 و  هزار  تعداد  این  از  که 

رضوی قرار دارد.

عبدا...ی افزود: پنج هزار و 600 نفر از اعضای 
کانونهای فرهنگی – هنری مساجد خراسان رضوی 
در سیزدهمین دوره از مسابقات قرآنی مدهامتان 
رقابت در مرحله استانی  از  شرکت کردند که پس 

15 نفر از آنان به مرحله کشوری راه یافتند.
سیزدهمین  کشوری  مرحله  کرد:  اضافه  وی 
 13 تا  مدهامتان  سراسری  مسابقات  از  دوره 
اردیبهشت ماه در مشهد ادامه می یابد و در آخرین 
این  برگزیدگان  عنوان  به  رشته  هر  از  نفر  سه  روز 
دوره از مسابقات با نظر هیئت داوران معرفی می 

شوند.
الرحمن  سوره   64 آیه  کوچکترین  مدهامتان 
کلمه  یک  از  تنها  که  است  قرآن  آیه  کوچکترین  و 

'مدهامتان' تشکیل شده است.
مدهامتان به معنای 'دو باغ سبز و سیرآب که از 
غایت سبزی به سیاهی زنند' است و مثنای کلمه 

'مدهامه' است.

خبر
مسابقات سراسری قرآنی مدهامتان در مشهد آغاز شد

مامایی  واحد  مدیر 
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
های  سزارین  شاخص  گفت: 
در  دانشگاه  این  پوشش  زیر  مناطق  در  نخست 
یافته  کاهش  درصد   35 به  رضوی  خراسان  استان 

است.
حال  در  افزود:  فرخی  فریده  ایرنا  گزارش  به 
بسزایی  اهمیت  از  که  نخست  های  سزارین  حاضر 
 4۸ است  برخوردار  زنان  بعدی  های  زایمان  در 

درصد از زایمان ها را در کشور شامل می شود.
در  ها  سزارین  کل  میزان  داشت:  اظهار  وی 
 51 کشور  در  و  درصد   44 رضوی  خراسان  استان 
سزارین  کاهش  در  استان  این  و  باشد  می  درصد 
کرده  عمل  موفق  ها  سزارین  کل  و  نخست  های 

است.
وی گفت: قبل از طرح تحول نظام سالمت و در 
سال 139۲ میزان سزارین ها در مناطق زیر پوشش 
خراسان  استان  در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

رضوی 57 درصد بود.
طبیعی  زایمان  ترویج  در  ماماها  افزود:  فرخی 
تاکنون  گذشته  سال  پنج  از  و  دارند  بسزایی  نقش 
تمام آموزش های دوران بارداری و زایمان در کشور 

انجام می شود. توسط ماماها 
نبودن  بیمه  زیرپوشش  داشت:  اظهار  وی 
مامایی  اختیارات  بودن  محدود  مامایی،  خدمات 
این  نداشتن  همخوانی  و  کاری  های  محیط  در 
از  آنان  برای  شده  تعیین  وظایف  شرح  با  اختیارات 

به شمار می رود. مهمترین مشکالت ماماها 

و  امداد  صفر  لحظه  مانور 
مانوری  از  آگاهی  )بدون  نجات 
بودن عملیات( روز سه شنبه در راه 

آهن مشهد برگزار شد.
آتش  سازمان  عملیات  معاون  ایرنا،  گزارش  به 
با  مانور  این  گفت:  مانور  حاشیه  در  مشهد  نشانی 
هدف سنجش آمادگی دستگاه های امدادی و بحران 
مدار و شناسایی نقاط قوت و ضعف عوامل امدادی و 

آتش نشانان برگزار شد.
آمادگی،  مانورهای  برگزاری  افزود:  رضایی  مهدی 
و  امداد  نیروهای  عمل  سرعت  افزایش  برای  را  زمینه 
نجات در لحظه بحران فراهم می کند و دستگاه های 

مختلف نیز آمادگی خود را می سنجند.
وی اظهار داشت: طبق سناریوی از پیش تعیین  

به  سوخت  حمل  تانکر  و  مسافربری  قطار  شده 
ضمن  که  کردند  برخورد  یکدیگر  با  فرضی  صورت 
ایجاد آتش سوزی گسترده، تعدادی از مسافران نیز 
مصدوم  و  محبوس  قطار  واگن  در  فرضی  صورت  به 

شدند.
امدادرسان  مانور دستگاه  های  این  در  وی گفت: 
همکاری  انتظامی  نیروی  و  اورژانس  نشانی،  آتش 
خوبی با یکدیگر داشتند و مانور با اطفای آتش و تخلیه 

مسافران قطار به خوبی اجرا شد.
های  دستگاه   بین  هماهنگی  افزود:  رضایی 
مختلف هنگام بروز حادثه و بحران از ضروریات است.

به  کشور  مسافربری  قطارهای  درصد   4۲ ساالنه 
این  در  را  نفر  میلیون   13 و  نموده  آمد  و  رفت  مشهد 

مسیر جا به جا می کنند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: سال گذشته 
۲910 مادر باردار و شیرده در خراسان 

رضوی سبد غذایی دریافت کرده اند.
به گزارش مهر، دکتر مهدی قلیان اول ظهر سه شنبه 
در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار 
کرد: در راستای تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادالنه 
آحاد مردم از سبد غذایی سالم، در سال گذشته خانوارهای 
مبتال به ناامنی غذایی و کودکان و مادران باردار مبتال به 
سو تغذیه شناسایی شدند و سبدهای غذایی استاندارد 
به صورت ماهانه به ۲910 مادر باردار و شیرده سو تغذیه و 
نیازمند حاشیه شهر و روستا با مشارکت بنیاد خیریه علوی 
و ۲133 کودک مبتال به سو تغذیه و نیازمند با مشارکت 

کمیته امداد امام توزیع شد.

وی افزود: همچنین ارائه یک وعده غذای گرم مطابق 
با سبد غذایی سالم و پایش 1۲000 کودک مهد روستا در 
حاشیه شهر و روستا با مشارکت بهزیستی، جلب مشارکت 
خیرین در ارائه سبدهای غذایی سالم به خانوارهای مبتال 
به ناامنی غذایی از دیگر فعالیت های حوزه بهداشت در 
راستای اهداف تعیین شده ملی بود که در سال گذشته 

اجرایی شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه 
داد: اجرای صد در صدی برنامه پزشک خانواده روستایی 
و شهرهای زیر ۲0 هزار نفر با رعایت استانداردها، افزایش 
دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 95 
درصد تا پایان برنامه ششم، افزایش نظارت بر بهداشت 
آب آشامیدنی به میزان ۲5 درصد نسبت به سال پایه از 

برنامه های مهم معاونت بهداشت در سال جاری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:مانور لحظه صفر در راه آهن مشهد برگزار شدشاخص سزارین های نخست در خراسان رضوی به 35 درصد کاهش یافت
2910مادر باردار در خراسان رضوی سبد غذایی دریافت کرده اند

مراکز  مهم ترین  و  اولین  زمره  در  نگارخانه ها 
هنری برای نمایش و معرفی آثار هنرمندان محسوب 
نگارخانه های  دنیا  کشورهای  تمام  در  می شوند. 
می روند.  شمار  به  هنر  جدانشدنی  بخش  تجسمی، 
این در حالی است که در چند سال اخیر نگارخانه های 
هنرمندان  آثار  و  احداث  شده اند  مشهد  در  زیادی 
نگارخانه ها،  این  در  که  می گذارند  نمایش  به  را 
نمایشگاه های عکس، نقاشی، هنرهای تجسمی و... 

توسط هنرمندان برگزار می شود.
و  فرهنگی  فضای  در  تبلیغات  اکسیژن  کمبود      

هنری جامعه
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  استادی،  جواد 
وجود  به ضرورت  اشاره  ضمن  مشهد  اسالمی 
آثار هنری  نمایش  برای  به عنوان مکانی  نگارخانه ها 
و ارتقا مصرف هنری جامعه، ضعف تبلیغات را علت 
نامطلوب  فروش  و  نگارخانه ها  توسعه  کندی  اصلی 
آثار هنری بیان و خاطرنشان کرد: ازآنجاکه تبلیغات 
مناسب در حوزه تئاتر و سینما در مشهد انجام شده، 
مردم از این هنرها استقبال ویژه ای دارند، اما ضعف 
تبلیغات در حوزه نگارخانه باعث شده مردم شناخت 
عرضه  نگارخانه  در  که  هنری  محصوالت  از  کافی 

می شود نداشته باشند.
هستند  مکان هایی  نگارخانه ها  کرد:  اظهار  وی 
نگاه  اصالح  در  را  ویژه ای  موقعیت  می توانند  که 
مدیران  و  باشند  داشته  مردم  زیبایی شناسی 
نگارخانه ها ایثارگرانی هستند که در شرایط اقتصادی 
از  و  را عرضه می کنند  فعلی داشته های خود  سخت 
آثار  تا چرخ  مایه گذاشته  فکر خود  و  و سرمایه  وقت 
شدن  اجرایی  الزمه  پس  بچرخد،  مشهد  در  هنری 
تعریف سازوکاری  تبلیغاتی چنین مکان هایی  فضای 
برای تعامل دوطرفه بین رسانه و نگارخانه می باشد تا 
بتواند اخبار مربوط به آثار هنری را به صورت پیوسته 
منتشر کند و سطح آگاهی و شناخت مردم را نسبت به 

این فضاها باال ببرد.
    تزریِق فرهنِگ خریِد هنرهای اصیل به بدنه فكری 

جامعه
توان بخشی  نگارخانه  مدیر  همایونی  مژگان 
را  نگارخانه ها  اکثر  بودن  خلوت  اصلی  علت  همدم 
نهادینه نشدن فرهنگ خرید و استقبال از آثار هنری 
ابزار  کرد: وجود  ابراز  و  دانست  مردم  عامه  در  اصیل 
هنری  تفکر  ارتقا  و  پیشرفت  در  رسانه  فرهنگ سازی 
مردم ضروری است و باید در این زمینه اقدامات جدی 

صورت گیرد.

شدن  رزومه ای  از  فرهیخته  قشر  دل زدگی    
نمایشگاه ها

ضمن  آسمان  گالری  مدیر  چوگانیان  فرانک 
خاطر  به  نگارخانه ها  شدن  رزومه ای  از  گله مندی 
ضوابط و قوانین موجود بیان کرد: وقتی یک هنرجو، 
صرف داشتن یک رزومه نمایشگاه انفرادی، آثار هنری 
کم کیفیت خود را ارائه می دهد، عده کثیری از اقشار 
فرهیخته از این فضاها دل زده می شوند و هنرمندان 
قوی حاضر نیستند کارهای خود را در نگارخانه های 
مشهد به نمایش بگذارند و به خاطر کمی فروش آثار 
تهران  نگارخانه های  سمت  به  خود  باکیفیت  هنری 
می روند، هرچند که در این مابین، پایین آمدن قدرت 
کالن شهر  یک  به  نسبت  مشهد  شهر  در  مردم  خرید 

مثل تهران بالطبع پایین تر است.
طراحی پوسترها نباید موضوع محور باشد

یکی  گفت:  عسل  نگارخانه  مدیر  نظریان  عسل 
نگارخانه ها  سمت  به  مردم  که  اصلی  علت های  از 
تصور  آن ها  اکثر  که  است  خاطر  این  به  نمی آیند 
از  و  دارند  ورودی  هزینه  نگارخانه ها  می کنندکه 
کم  استقبال  دیگر  دلیل  را  تبلیغات  ضعف  طرفی 
مردم از آثار هنری دانست و به این نکته اشاره کرد که 
طراحی پوسترها به صورت موضوع محور است و نباید 

نگارخانه ها در حد یک آدرس در پوستر درج شوند.
فقدان یک اقتصاددان و بازاریاب در نگارخانه ها

زینب امت رضا مدیر گالری ارغوان مشکل اصلی 
یک  فقدان  را  نگارخانه ها  در  هنری  آثار  کم  فروش 
که  کرد  اعالم  عرصه  این  در  بازاریاب  و  اقتصاددان 
با ارگان های مختلف و رسانه ها ارتباط بگیرد و  بتواند 
پل ارتباطی بین مردم و نهادها و نگارخانه را ایجاد کند.

    فرهنگ سازی را از خودمان آغاز کنیم

اثربخش  علی)ع(   گلستان  مدیرنگارخانه  خرمی 
رسیدن  راه های  تحلیل  در  را  جلساتی  چنین  بودن 
این جلسات  در  ابراز کرد:  و  باال عنوان  به سوددهی 
مدیریتی  بحث های  به  هنری  بحث های  به جای  باید 
پرداخته شود و فرهنگ سازی در ابتدا باید از خودمان 
آغاز شود و هنرمندان باید مردم را درک کرده و راه را 
برای رسیدن به مردم هموار کنند، تا زمانی که هنرمند 
خود را از یک الیه اجتماعی جداگانه از مردم تصور کند 
نمی تواند متناسب باذوق و قریحه مردم اثر هنری خلق 

کند و نتیجه آن می شود که نگارخانه ها خالی بماند.
سمت  به  مشهد  گردگشگری  اقتصاد  دادن  هل      

نگارخانه ها
از  پاره ای  بیان  به  مانا  نگارخانه  مدیر  کرمانی 
عنوان  و  پرداخته  معضالت  این  رفع  برای  راه حل ها 
گردشگری  اقتصاد  و  بازاریابی  و  تبلیغات  باید  کرد: 
از طرفی  و  گالری ها سوق دهیم  به سمت  را  مشهد  
حضور رسانه ها در نگارخانه صرفًا جهت رفع تکلیف 
نمایشگاه  یک  برگزاری  مجوز  همچنین  نباشد، 
بزرگی  معضل  را  رزومه  یک  داشتن  صرف  بی کیفیت 
آن  خسارت  کمترین  که  دانست  هنری  جامعه  برای 
این است که هنرجوی تازه نفس و تازه کار دچار توهم 
ارتقا  هنرمند بودن می گردد و از تالش بیشتر جهت 

کار خود بازمی ماند.
   فرهنگ سازی هنرمند باید در اولویت قرار بگیرد

عباس زاده مدیر نگارخانه روند، فرهنگ سازی برای 
هنرمندان را ضروری دانست و افزود: فرهنگ سازی در 
ابتدا باید برای فرد هنرمند صورت گیرد و هنرمندان 
خالقیت و قدرت تشخیص کافی در جهت اینکه عامه 
مردم چه چیزی را می پسندند داشته باشند، وی،  به 
به  بخشی  آگاهی  قبیل  از  پویش هایی  انداختن  راه 

راه حل  را  تبلیغاتی  بیلبوردهای  ارائه  طریق  از  مردم 
مناسبی برای رفع این مشکالت دانست.

 جمع بندی جلسه تخصصی مدیران نگارخانه ها
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد، ضمن 
شنیدن نقطه نظرات مدیران نگارخانه ها، جمع بندی 
رسانه ها  کرد:  ابراز  و  اعالم  جلسه  این  از  را  خود 
باید  مردم  به  بخشی  آگاهی  برای  حوزه ای  به عنوان 
گالری  و  نگارخانه ها  با  مشکالت  این  رفع  جهت  در 
تشخیص  البته  و  باشند  داشته  مصاحبه  گردان ها 
تا  بگذارند  نگارخانه  عهده  بر  را  مصاحبه شونده   فرد 
نگاهی  با  باید  نگردند، همچنین رسانه  وارد حواشی 
تحلیلگرانه به موضوع پرداخته و به تجربه های جهانی 

در نگارخانه ها بپردازند.
سمت  به  باید  نگارخانه ها  افزود:  ادامه  در  وی 
الزم  طرفی  از  و  کرده   حرکت  دائمی  نمایشگاه های 
حوزه   در  پویش هایی  راه اندازی  جهت  در  است 
گیرد  صورت  جدی  اقدامات  گردی  نگارخانه  تورهای 
در  غیردولتی  و  دولتی  مدیران  و  آموزش وپرورش  و 
از  آثار هنری  تا چرخ  باشند  نگارخانه ها حضورداشته 
حرکت بازنایستد.استادی، ارتقای بیشتر سطح سواد 
آثار  فروش  افزایش  راه های  از  یکی  را  مردم  در  هنری 
ارائه شده در نگارخانه ها دانست و عنوان کرد: نگارخانه 
میزان  که  کند  قبول  را  واقعیت  این  باید  ابتدا  در  دار 
فرهنگ مردم در این حوزه در چه حد است و به فکر 
و  بازیگر  از طریق حضور  نگارخانه  در  ایجاد جذابیت 
اجرای موسیقی در فضای نگارخانه برای افزایش حضور 
مخاطب باشد.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد در جهت افزایش 
فروش آثار هنری نگارخانه ها بیان کرد: جهت برگزاری 
اولین حراج هنری در مشهد با سرمایه داران مشهدی 
مذاکراتی صورت گرفته است. همچنین طی مذاکراتی 
با هتل دارها اقداماتی در دست انجام است که فضاهای 
خالی هتل را در اختیار نگارخانه دار قرار دهند تا بتوانند 
آثار خود را در چنین فضاهایی به نمایش بگذارند.جواد 
استادی وجود یک کانال ارتباطی برای ارتقا فروش و 
عرضه آثار هنری نگارخانه ها را ضروری دانست و افزود: 
باید کانالی ایجاد شود که در آن مدیران نگارخانه ها و 
رسانه ها حضورداشته باشند تا اخبار در آنجا قرار گیرد 
و به موضوعات ریشه ای پرداخته شود،  ضمنا مدیران 
به این نکته توجه کنند که خبرگزاری ها بیشتر نقش 
اطالع رسانی را بر عهده دارند و اگر به دنبال تحلیل و 
نقد مسائل و مشکالت خود هستند، باید با روزنامه ها 
را  رویدادهای مشترک  و  باشند  تعامل مشترک داشته 

ایجاد کنند.

جلسه تخصصی مدیران نگارخانه های مشهد در دفتر صبح امروز برگزار شد؛

بررسی علل کندی توسعه نگارخانه ها و فروش نامطلوب آثار هنری
صبح امروز بررسی می کند:

 شعارهای مسئولین و تکریم جایگاه معلم
محمد جعفر یاحقی:

بر اساس دیوان »فرخ«، می توان تاریخ 
ادبیات معاصر خراسان را نوشت

دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  استاد 
می توان  فرخ،  دیوان  اساس  بر  گفت:  فردوسی 

تاریخ ادبیات معاصر خراسان را  نوشت.
محمود  »شب  مراسم  در  یاحقی  محمدجعفر 
فردوسی  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  که  فرخ« 
برگزارشد، اظهار کرد: ارتباطات مردمی فرخ از راه 
داشت  لطف  کسی  به  نسبت  که  زمانی  و  بود  شعر 
فرخ«  »دیوان  اساس  بر  می گفت.  شعر  او  برای 
نوشت.  می توان  را  خراسان  معاصر  ادبیات  تاریخ 

اطالعات بسیار زیادی در این کتاب آمده است. 
گرامی  آقای  توسط  اطالعات  این  افزود:  وی 
تفکر، مسائل،  آن سیر  اساس  بر  و  نقل شده است 
ارتباطات و اطالعات از مسائل ادبی نیم قرن اخیر 
می توان  را  است  شده  منعکس  فرخ  دیوان  در  که 
و  خراسان  ادبی  انجمن های  نام  همچنین  دید. 
این کتاب  با فرخ رفت وآمد داشتند در  کسانی که  

آورده شده است.
دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  استاد 
داشت  کتابخانه  ای  فرخ  کرد:  بیان  فردوسی 
این  از  فرهنگی  و  تاریخی  مسائل  از  بسیاری  که 
کتابخانه  این  اکنون  می شد.   ناشی  کتابخانه 
اختیار  در  و  فردوسی  دانشگاه  دانشکده  در 

این دانشکده است. و اساتید  دانشجویان 
نسبتا  کتابخانه ای  فرخ،  کرد:  عنوان  یاحقی 
با  متمادی   سالیان  و  داشت  تخصصی  و  و  غنی 
زحمات فراوان این کتاب ها را گرد آورده بود. فرخ 
و  می داد  تشکیل  ادبی  جلسات  خود  کتابخانه  در 
دانشمندان زیادی از نقاط مختلف به ویژه  تهران و 
این  در  افغانستان  از  مخصوصا  خارجی  کشورهای 

می کردند. شرکت  جلسات 
به  خود  عمر  اواخر  در  فرخ  داد:  ادامه  وی 
در  داشت.  را  خود  کتابخانه  فروش  قصد  دالیلی 
مجلس  وقت  رئیس  نیازی،  دکتر  با  خصوص  این 
شورای ملی صحبت کرده بود و دکتر جالل متینی 
او  محافل  در  که  ادبیات  دانشکده  وقت  رئیس 
شد  فرخ  کتاب های  فروش  متوجه  داشت،  شرکت 
دانشگاه  به  را  خود  کتابخانه  که  خواست  او  از  و 

بفروشد. 
سال  در  ادبیات  دانشکده  کرد:  تصریح  وی 
1۸ نسخه خطی  17۸ جلد کتاب،  تعداد    ،1349
آن  تا  کرد.  خریداری  فرخ  مرحوم  از  مرقعات  و 
دانشکده  کتابخانه  در  خطی  نسخه   15 فقط  سال 

ادبیات وجود داشت.

فرماندار نیشابور:
سیل خسارت زیادی به راه های روستایی 

نیشابور زده است

نیشابور  در  سیل  وقوع  گفت:  نیشابور  فرماندار 
آسیب زیادی به راه های روستایی این شهرستان زده 

است
به گزارش مهر، سعید شیبانی صبح سه شنبه در 
جلسه شورای اداری نیشابور در سالن شهید عابدی 
فرمانداری نیشابور اظهار کرد: آسیب های زیادی در 
راه های مواصالتی شهرستان داشتیم و متأسفانه سیل 
اخیر این آسیب را دو چندان کرد.وی افزود: نیشابور 
با حمایت فوالد خراسان در بحث معین اقتصادی وارد 
شده است و تالش ما این است که از این ظرفیت در 
جهت اشتغال روستایی استفاده کنیم و باید با ایجاد 

خودباوری به سمت اشتغال در روستاها حرکت کنیم.
انجام  پیگیری های  با  کرد:  ابراز  نیشابور  فرماندار 
و  نیشابور  برای  عشایری  بیمه  خراسان  فوالد  شده 

فیروزه را در سطح کلی پوشش و تأمین خواهد کرد.
اما در  دارد  بزرگی  نیشابور ظرفیت  بیان کرد:  وی 
این  به  زیادی  ظلم های  اعتبارات  و  بودجه ها  توزیع 
شهرستان شده شده است که این مهم نیازمند توجه 

تمام مدیران شهرستان و چانه زنی اداری است.
تالش برای تحقق شعار سال

این  ادامه  نیز در  نیشابور  تعاون  و  اداره کار  رئیس 
جلسه اظهار کرد: برای تحقق شعار سال تمام مردم 
استفاده  با  نیشابوری  شهروندان  و  کنند  تالش  باید 
از کاالی ایرانی به تولید داخلی کمک کنند و باید با 
جدیت بیشتری به بحث حمایت از تولید داخلی ورود 
نفر   991  ،97 سال  افزود:  نژاد  نبوی  کنیم.علیرضا 
به اداره کار و تعاون مراجعه و پرونده شکایت تشکیل 
دادند و از این تعداد 591 پرونده رأی صادر شده است 
و 400 نفر توافق کردند. در بحث حوادث ناشی از کار 
برای  آموزش  ساعت   700 و  هزار   9 گذشته  سال  در 
و عمده حوادث شهرستان مربوط  کارگران داشته ایم 
به ساختمان ها است.وی ابراز کرد: 1۸ میلیارد و 697 
میلیون تومان طرح حمایتی روستایی پرداخت شده 
میلیارد   ۲ خانگی  مشاغل  کارهای  کسب  در  و  است 
اولویت  با  که  داشته ایم  اعتبار  تومان  میلیون   900 و 
بندی پرداخت شده است و همچنین 59 میلیارد ریال 
برای طرح های کمیته امداد و بهزیستی داشته ایم که 

پرداخت به صورت کامل انجام نگرفته است.

خبر جاکتابیخبر
»جای خالی سلوچ«

"جای خالی سلوچ" کتابی از محمود دولت آبادی، 
نویسنده چیره دست کشورمان است که پس از آزادی 
از زندان ساواک، آنرا در طی هفتاد روز می نویسد. و در 

سال 135۸ به چاپ می رساند.
سلوچ پدر خانواده است که ناگهان غیبش می زند و 
زنش مرگان و دو پسرش عباس و َابراو و دخترش هاجر را 

در روستایی به نام زمینج تنها می گذارد. 
با رفتن او فقر و تنگدستی مضاعفی گریبانگیر این 
خانواده می شود. مرگان از کار کردن هیچ ابایی ندارد 
و هر کاری که با آن بتواند شکم بچه هایش را سیر کند 
انجام می دهد. پسرهایش با سرکشی های خود کمک 
چندانی در این راه به او نمی کنند، بخصوص عباس 
که بیشتر از کار به دنبال قماربازی ست. مرگان با وعده 
هایی که همسایه اش علی گناو به او می دهد راضی می 
شود تا دخترش هاجر را که خیلی کوچکتر از اوست، به 
عقدش دربیاورد. از طرفی عده ای از بزرگان روستا قصد 
خریدن زمین های اهالی را دارند تا با یکپارچه کردن 
آنها از دولت وام بگیرند، مرگان قصد فروش سهمش را 
ندارد اما پسرهایش که سودای دیگری در سردارند در 
مقابل مادر می ایستند و... این داستان نه تنها اثر جای 
خالی مرد خانواده را در زندگی سنتی و سخت روستایی 
دورافتاده، نشان می دهد که اثر و جای خالی خیلی 
چیزهای دیگر را نیز نمایان می کند، جای خالی عشق، 
تالش  همه  با  که  و...  آب  نان،  پول،  امنیت،  اعتقاد، 

مرگان و یا دیگر شخصیت های داستام پر نمی شوند.
جزئیات،  به  توجه  زیبا،  توصیفات  با  نویسنده 
شخصیت پردازی خوب و قلم منحصر به فردش توانسته 
اثر زیبایی را خلق کند.  دولت آبادی در جایی از این 
کتاب نوشته: گاه عشق گم است؛ اما هست، هست، 
چون نیست. عشق مگر چیست؟ آن چه که پیداست؟ 
نه، عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت 
است. عشق از آن رو هست، که نیست. پیدا نیست و 
حس می شود. می شوراند. منقلب می کند. به رقص 
و شلنگ اندازی وا می دارد. می گریاند. می چزاند. می 

کوباند و می دواند. دیوانه به صحرا!

سرویسفرهنگ

در زمانه ی پر از هیاهو که نقاب ، دنیای انسانی ما 
را پوشانده است ،هنوز هم پیدا می شوند آدم هایی 
از جنس مهربانی تا به دیگران ثابت کنند که محبت 
همچنان  انسانیت  ی  وچشمه  ندارد  ومرزی  حد 
جاریست. آدمهایی که از میان تمامی راه های پر 
برگزیدند که  را  افرادی  به  و قال روزگار کمک  قیل 
دست سرنوشت آنها را به لحاظ جسمانی متفاوت 

تر از بقیه خلق کرده است . 
افرادی که اگرچه تقدیربرای آنها معلولیت  ذهنی 
گرم  های  دست  اما  است  زده  رقم  را  جسمی   یا 
زندگی را با حضور آدم هایی که نمی گذارند آب از 

دلشان تکان بخورد احساس می کنند.
 موسسه معلولین تهران، بهشتی با فرشته های 

کوچك
بچه های موسسه معلولین ذهنی تهران به همراه 
معلولین  این  سفر  هزینه  که  خیرینی  و  مربیان 
به مشهد را به عهده گرفته اند، تا چند روزی این 
ها  مهربانی  امام  شهر  مسافر  بتوانند  ها  فرشته 
باشند.به همین منظور با نیکوکاران این موسسه به 

گفت وگو نشستیم.
محسن تنها مدیر عامل موسسه معلولین تهران 
که 22 سال است خدمت به این افراد را بر عهده 
گرفته است می گوید: همراهی در سفر با بچه های 
معلول و دیدن شادی آنها بسیار لذت بخش است .

از بنیان گزاران این مجموعه است  وی که یکی 
درخصوص تعداد معلولین در این مکان می گوید: 
150 معلول ذهنی در این مجموعه نگه داری می 

شوند که بیشتر آنها بین 19 تا 60 سال سن دارند.
تنها ، که در همه سفرها معلولین را یاری می کند 
مردم  بین  در  ها  بچه  این  حضور  دهد:  می  ادامه 
باعث می شود که آنها احساس جدایی نکنند وسفر 

برای تقویت روحی آنها بسیار موثر است.
خصوص  در  تهران  معلولین  موسسه  مدیرعامل 
نگه داری این افراد بیان می کند: بیشتر این بچه 
ها  ازخانواده ی موثری که توان نگه داری از اینان 
را برعهده بگیرند برخوردار نیستند به همین منظور 
ما در این موسسه که با کمک نیکوکاران برپا شده 

است سرپرستی انها رابه دست گرفته ایم.

 کار خیرراهی به سوی خدا
دوست  را  سفر  ها  بچه  گوید:  می  ادامه  در  وی 
آنها هزینه  با جمعی از خیرین که  دارند و تاکنون 
سفر را برعهده گرفته اند به شیراز، اصفهان، شمال 

رفته ایم.
تنها که کمک خیرین را یک کار خداپسندانه ای 
هاکه  برنامه  این  بیشتر  کند:  می  اضافه  داند  می 
برای معلولین در نظر گرفته شده از طریق مشارکت 
های مردمی و خیرین تامین می شود و در اغلب 
این سفرها تعدادی از مربیان و خانوم های خیر نیز 

مارا همراهی می کنند.

مدیر مجموعه معلولین تهران ادامه می دهد: کار 
خیر راهی به سوی خداست و هر انسانی که بتواند 
دل این معلولین را شاد کند ، زندگی اش زیباتر می 

شو
    شورای بانوان نیكوکار فعالیتی در راستای کمك 

به معلولین
ملیحه ملک محمدی بانوی نیکوکاری که یکی از 
با موسسه  از سال 77  و  این مجموعه بوده  بانیان 
علت  درب��اره  کند  می  همکاری  تهران  معلولین 
تاسیس شورای بانوان نیکوکار می گوید: این شورا 
در ابتدا با همکاری خانواده های معلولین و جمعی 
از بانوان نیکوکار راه اندازی شد که هدف اصلی در 
آن انجام فعالیت هایی در راستای کمک به معلولین 

بود.
وی درباره اقدامات صورت گرفته در این شورا می 
برگزاری شوی غذا  ما  فعالیت های  بیشتر  افزاید: 
بود که حاصل به دست  و فروش محصوالت دیگر 
آمده از فروش این اقدامات را برای تهیه لباس ویا 

سایر نیازهای معلولین صرف می کردیم .
این بانوی نیکوکار درباره تشکل های شکل گرفته 
در خصوص هوییت معلولین می گوید: به منظور 
حفظ حقوق معلولین اولین تشکل هایی برای آنها 
توسط خانوم زنده یاد مهری ربیعی پایه ریزی شد 
از معلولین در  نگه داری  و سرانجام موسسه های 

راستای اقدامات ایشان به وجود آمد.
ما  مردم  افزاید:  می  خیر  کار  انجام  درباره  وی 
کمک کردن را بسیار دوست دارند و تاکنون هزینه 
نخواستند  حتی  که  خیرینی  از  را  بسیاری  های 

اسمشان گفته شود دریافت کردیم.

گزارشی از یک کار خیرخواهانه 
نیست مهربانی  از  خالی  زندگی  گزارشخبر
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در سالروز شهادت استاد و معلم بزرگ شهید مطهری 
از اردیبهشت را به جهت تکریم  هر ساله دوازدهمین روز 
تمام  و  شده  برگزار  جشن هایی  معلم  مقام  از  تقدیر  و 
جهت  راهی  دنبال  به  ایام  این  در  کشوری  مسئوالن 
تمام  ایام  این  تمام شدن  با  اما  بوده  معلم  تکریم جایگاه 
حرف ها و وعده ها نیز به فراموشی سپرده شده و این قشر 
زحمت کش که پرورش کودکانمان در دست آن ها بوده باز 

هم با همان چالش های قبل دست و پنجه نرم می کنند. 
در تمام کشورهای پیشرفته تعلیم و تربیت از اهمیت 
جایگاه  معلم  به  راستا  این  در  و  بوده  برخوردار  خاصی 
تربیت  معلمین  زندگی  چالش  تنها  تا  گرفته  تعلق  باالیی 
شاهد  ساله  هر  ایران  کشور  در  اما  باشد  دانش آموز 
گالیه های این قشر بوده و اگر چه این متولیان پرورش در 
کشور با مشکالت عدیده ای در زندگی روبروبوده اما سعی 

بر تمرکز روی پرورش دانش اموزان خود دارند . 
تکریم  بر  سعی  شعارهایی  طرح  با  دولت  ساله  هر 
طرح ها  این  باید  واقعی  تکریم  برای  اما  داشته  معلمین 

عملیاتی شود. 
که  معلمینی  از  یکی  سراغ  به  معلم  روز  مناسبت  به   
او  با  تا  ۲۸ سال سابقه تدریس در مدارس را داشته رفته 

پیرامون چالش های شغلش به گفت وگیی بنشینیم. 
 فیروزه شاه محمدی گفت: در گذشته ها برای معلمین 
ویژه ای  احترام  آن ها  برای  و  شده  قایل  خاصی  ارزش 

داشتند. 
به  توجه  با  می افزاید:  پرورش  آموزش و  معلم  این   
شرایط اقتصادی و توقع اولیا از معلمین و بالعکس سبب 
کم  امکانات  دولتی  مدارس  در  و  شده  جبهه گیری هایی 

بوده و دانش آموزان پرانرژی و با استعداد  هستند. 
 شاه محمدی تصریح می کند: جایگاه معلم در اجتماع 
از  دیگر  و  کرده  پیدا  تنزل  بسیار  خانواده ها  منظر  در  و 

معلمین سلب اختیار شده است. 
 وی بیان می کند: با توجه به این که آموزش و پرورش 
جذب نیروی جدید نداشته این سازمان با کمبود نیروی 

انسانی روبرو است. 
تخصص  که  معلمی  می دهد:  توضیح  شاه محمدی   
ابتدایی  دانش آموزان  برای  باید  اجبار  به  داشته  ریاضی 
تدریس کرده این در صورتی بوده که این معلم از تدریس 

در مقطع اول ابتدایی هیچ چیز نمی داند . 
و  نداشته  بیمه  ما  می گوید:  حق التدریس  معلم  یک   
همیشه به دنبال گرفتن حق و حقوقات خودمان هستیم. 

 نوید موسوی می افزاید: معلمین حق تدریس به اندازه 
معلمین ثابت اموزش و پرورش زحمت کشیده اما از مزایا و 

امکانات معلمین ثابت بهره مند نمی شوند. 
تصریح  اجتماعی  مطالعات  التدریس  حق  معلم   
مطمعنی  سکوی  روی  تدریس  حق  معلمین  می کند: 
تدریس  نحوه  و  کار  ارتقای  جهت  در  همیشه  و  نبوده 

فعالیت می کنند. 
مشکالت  از  نیز  مشهد   5 ناحیه  شیمی  سرگروه   
اقتصادی و جایگاه امروزی معلم گالیه می کند: معلمین 
در خصوص حقوقات خود ناراصی بوده چرا که با حقوق 

دیگر کارمندان پشت میز نشین برابر است. 
 مریم صنعتی می گوید: از معلمین به طور کامل سلب 
با  برخورد  نحوه  برای  اختیاری  معلم هیچ  و  اختیار شده 
تراز  افزایش  برای  همیشه  مدیران  و  ندارد  دانش اموزان 
را  دانش اموزان  به  کمک  درخواست  معلمین  از  مدارس 

دارد. 
بیکاری  نرخ  به  توجه  با  امروزه  می کند:  ابراز  وی   
در  تحصیل  ادامه  برای  انگیزه  فارغ التحصیالن 

دانش آموزان وجود ندارد . 

 صنعتی توضیح می دهد: آموزش و پرورش باید از نظر 
این  به  تا  شده  قائل  ارزش  معلم  برلی  جایگاه  و  حقوقی 

طریق همه جامعه به سمت تکریم معلم پیش برود. 
یک  سراغ  به  معلمین  صحبت های  به  توجه  با   
دانشجوی دکتر جامعه شناسی رفته تا درخصوص تبعات 

ادامه دار شدن این وضع مصاحبه ای بگیریم. 
به نظرم   دانشجوی دکترای جامعه شناسی می گوید: 
مسیر  در  که  جوانانی  و  نوجوانان  کودکان،  برای  معلمی 
یادگیری، رشد و اجتماعی شدِن پیوسته به سر می برند، 
بخش  لذت  و  ترین  در عین جذاب  و  از دشوارترین  یکی 
ترین حرفه هایی است که انسانی می تواند اتخاذ نماید.  

به گزارش روزنامه"صبح امروز" دکتر علی رضا عزیزی   
از  دوره  این  در  افزود:  معلم  جایگاه  تکریم  خصوص  در 
زندگی، معلم ها نه فقط آموزش دهنده مطالب جدید که 
آموزان  برای دانش  رفتار و سبک زندگی  از نحوه  الگویی 

خود هستند.  
 وی تصریح کرد: آنها می توانند شکل دهنده بهترین 
درس  ترین  آموزنده  و  باشند  فرزندانمان  برای  خاطرات 
تاثیرهایی  توانند  می  و  بیاموزند،  آنها  به  را  زندگی  های 

از  و  بگذارند  باقی  مان  فرزندان  روان  و  روح  بر  ماندگار 
یا  و  توانمند  و  نفس  به  اعتماد  با  زنانی  و  مردان  ها  آن 
یاغی هایی ضعیف و با کمترین حد از عزت نفس تربیت 
این سطح  با  این حرفه  اظهار می کند:  نمایند.   عزیزی 
از اهمیت و حساسیت، البته که این روزها با مهری و بی 
توجهی بزرگی روبروست، انگار که همه ما اعم از والدین، 
متولیان فرهنگی و مدیران و مسئوالن نهادهای آموزشی و 
پرورشی مان، نسبت به آنچه فرزندانمان در مدارس تجربه 
آنجا می  تا دوران جوانی  را  و عمده وقت خود  می کنند 
زندگی  الگوهای  مهمترین  از  یکی  به  نسبت  و  گذرانند، 

فرزندمان در این دوره بی تفاوت شده ایم. 
 وی بیان می کند: به راستی می توان گفت فراموش 
کردن معلم ها به معنای فراموش کردن فرزندانمان و نسل 
پرورش  محیطی  در  که  نسلی  شود،  می  محسوب  آینده 
می یابد و اجتماعی می گردد که در آن معلم ها نه وقت، 
نه انرژی و نه انگیزه الزم برای توجه به فرزندانمان را نمی 
معلمان،  ناپذیر  پایان  های  دغدغه  از  شدن  فارغ  یابند. 
بدان معناست که آنها دیگر نمی توانند با تمرکز بر حرفه و 
شغل خود، هر چه بیشتر در مسیر »معلم بودن« پیشرفت 

انگیزه الزم  و  از خالقیت  و  باشند  را داشته  و حرکت الزم 
آموزان  دانش  با  تعامل  و  تدریس  کیفیت  افزایش  برای 

استفاده نمایند. 
 عزیزی ابراز می کند:  امروزه با توجه به توسعه بیش 
و نحوه اجرای هنر معلمی،  آموزشی  از پیش شیوه های 
هم معلم ها و هم نظام آموزشی نیازمند تحول مستمر در 
شیوه های آموزشی است که این امر تنها با فراغت ذهن 
و  آموزش  بر شیوه های  آموزشی  نظام  و  تمرکز معلمان  و 

تعامل امکان پذیر می گردد. 
در  رسد  می  نظر  به  رو،  این  از  میدهد:  توصیح  وی   
انسانی  توسعه  را،  جوامع  توسعه  مبنای  که  امروز  جهان 
شکل داده است، و مهارت، تخصص و توانمندی بیش از 
ابزارها و فناوری به کار توسعه جوامع می آید، لزوم توجه 
به دغدغه ها و نیازهای معلمان که پرورش دهنده چنین 
نیروها و انسان هایی هستند، بیش از هر زمان ضروری و 

الزم می نماید. 
به  اجتماعی  ارتباطات  علوم  مدرس  با  ادامه  در   

گفت وگو نشستیم. 
  پرورش در آموزش وپرورش مغفول مانده  

دانشگاه   در  اجتماعی  ارتباطات  علوم  مدرس    
می گوید: امروزه گالیه بیشتر معلمین از کمبودهای مالی 
نابسامانی های  این  این درصورتی است که در کنار  بوده 
مالی موضوع پرورش در این سازمان به فراموشی سپرده 

شده و تنها روی مبحث آموزش متمرکز میشوند. 
مدارس  برون داد  می افزاید:  شاهرخی  جعفر  دکتر   

رابطه مستقیمی با جایگاه معلم در جامعه دارد. 
در  تمرکز  پیشرفته  کشورهای  می کند:  تصریح  وی   
پرورش معلمین متخصص در مقطع ابتدایی داشته و این 
این  و  بوده  ما  کشور  در  معلمین  آموزش  تضاد  در  دقیقا 
که  در صورتی  بوده  برخوردار  حقوق  کمترین  از  معلمین 

پایه گذار اصلی همین معلمین ابتدایی هستند. 
هیچ  معلم  امروزه  می کند:  عنوان  شاهرخی   
دانش آموز  اشتباه  کردن  آگاه  جهت  در  اختیاری 
سمت  از  تندی  برخورد  هر  با  دانش آموزان  و  نداشته 
امروزه  می کند:  اشاره  وی  می کنند.   شکایت  او  از  معلم 
گرفته  را  دانش آموزا  مفید  وقت  ارتباطی  تکنولوزی های 
در کاهش جایگاه  بسزایی  نقش  و همین فصای مجازی 
معلم داشته چرا که دانش آموز با یک جست وجوی ساده 

در اینترنت به آموزش کتاب درسی دست پیدا می کند. 
 شاهرخی در نهایت بی انگیزگی معلمین را این گونه 
از  هزینه هایی  کمک  دریافت  به  توجه  با  داد:  توضیح 
معلم  به  ابزاری  نگاه  دانش اموزان  دانش آموز،  والدین 
داشته و اورا موظف به تدریس می داند و در این خصوص 

برخورد جدی با هاتکین حرمت معلم نداریم

خلیج  ملی  روز  با  همزمان 
این  ت��اری��خ��ی  سند  از  ف���ارس 
خطه از کشور در موزه حرم رضوی 

شد. رونمایی 
اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان  رئیس 
خطی،  نسخ  از  رونمایی  مراسم  در  رضوی  قدس  آستان 
فارس  خلیج  موضوع  با  رضوی  موزه های  آثار  و  اسناد 
صهیونیسم  حاکم  چند  در  کنونی  دنیای  کرد:  اظهار 
در  بسیاری  عقالی  و  علما  و  نشده  خالصه  آمریکایی  و 
آشنا  تمدن  و  فرهنگ  با  که  دارند  وجود  جهان  سراسر 

به تمدن های کهن عالقه مند هستند. و  بوده 
ناشیانه  اقدامات  حسینی  جالل  سید  االسالم  حجت 
خصوص  به  و  غرب  دنیای  استیصال  از  ناشی  را  دشمن 
که  را  سپاه  خواندن  تروریسم  و  کرد  عنوان  آمریکا  دولت 

در حال حاضر نقطه امید ملت های انقالبی است، ناشی 
این استیصال دانست. از 

و  برخی دسیسه های دولت های غربی  به  اشاره  با  وی 
خلیج  نام  در  بردن  دست  و  ایران  خصوص  در  آمریکایی 
گفت:  منطقه  عربی  کشورهای  برخی  همکاری  با  فارس 
و  غربی  استعمارگر  دولت های  است  داده  نشان  تاریخ 
امریکایی خود به مکری که در خصوص سایر دولت ها به 

کار می برند، دچار می شوند.
اسناد  مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان  رئیس 
تمام  ذکر  چند  هر  گفت:  ادامه  در  رضوی  قدس  آستان 
اسناد موجود در اثبات نام خلیج فارس به صدها صفحه 
از  برخی  فرهنگی  جلسه  این  در  اما  دارد،  نیاز  کتاب 

با خلیج فارس رونمایی خواهد شد. اسناد مرتبط 

فرماندار فریمان گفت: همایش 
شهید  استاد  گرامیداشت  ساالنه 
رئیس  حضور  با  مطهری  مرتضی 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی در فریمان برگزار 

می شود.
عباسعلی صفایی عنوان کرد: اختتامیه دومین جشنواره 
با  اردیبهشت ماه  یازدهم  چهارشنبه  مطهر  اندیشه  تئاتر 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاونان  از  یکی  حضور 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی و جمعی 
برگزار  این شهرستان  در  اجرایی  از مسئوالن دستگاه های 

می  شود.
وی ادامه داد: همزمان با دوازدهم اردیبهشت ماه همایش 
گرامیداشت شهید مطهری با حضور علی عسکری رئیس 
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران که مهمان 

ویژه این مراسم خواهند بود و همچنین مقامات استانی و 
شهرستانی برگزار می گردد.

جشنواره  دومین  اختتامیه  افزود:  فریمان  فرماندار 
یازدهم  چهارشنبه  روز   17 ساعت  از  مطهر  اندیشه  تئاتر 
از  مطهری  شهید  گرامیداشت  همایش  و  اردیبهشت ماه 
محل  در  اردیبهشت ماه  دوازدهم  پنجشنبه  روز  ساعت 17 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  مطهری  شهید  همایش های  سالن 
اسالمی برگزار می شود.وی عنوان کرد: بدون شک برگزاری 
برای  مطلوبی  اثرات  فریمان  شهرستان  در  همایش ها  این 
متوسط  مقطع  دانش آموزان  صبح ها  داشته؛  دانش آموزان 

دوم به تماشای این نمایش ها می پردازند.
به دبیرخانه  ارسال شده  اثر  از 49  صفایی اظهار کرد: 
جشنواره 1۲ اثر انتخاب شدند که صبح ها برای دانش آموزان 

و بعدازظهرها برای عموم نمایش داده می شوند.

در  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
پیشکسوت  نکوداشت  مراسم 
گفت:  رضوی  خراسان  سفالگری 
خراسان  بزرگ  مفاخر  از  ای  نمونه  نژاد  فضلی  استاد 

است.
ابوالفضل مکرمی فر در مراسم نکوداشت پیشکسوت 
سفالگری خراسان رضوی استاد فضلی نژاد اظهار کرد: 
در  تقال  و  هنری  فرهنگی  مشاهیر  و  مفاخر  نکوداشت 
در  درخشان  دیرینگی  بر  تاکید  و  تاثیرگذار  عرصه   این 
اصالت  بزرگداشت  نوعی  به  خود  هنر،  و  فرهنگ  حوزه 

هویت و فرزانگی یک کشور و یک ملت تلقی می شود.
وی ادامه داد: لذا تجلیل از مفاخر و مشاهیر قومی 
به  توجه  نیز  و  هویتی  استحکام بخشی  واقع  در  ملی 

کانون های عالی فرهنگ و هنر قلمداد می شود.

افزود:  رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
مشاهیر،  و  مفاخر  از  تجلیل  به  اهتمام  هم چنین 
افزایش  موجب  مشاهیر  آوازه  توسعه  و  شناساندن 
از  بسیاری  رمز  خود  که  است  ملی  و  قومی  خودباوری 
پیشرفت های میراث معنوی یک مملکت در طول زمان 
بیشتر  آنان  آثار  و  بزرگان  هرچقدر  می نماید؛  ایجاد  را 
معرفی و شناسایی شوند بیشتر به سرمایه های معنوی و 

ارزش مواریث فرهنگی افزوده می شود.
شناسایی  و  احصا  وجود  با  یادآورشد:  مکرمی فر 
مفاخر  و  بسیار  نرفته  راه  هنوز  مشاهیر  و  مفاخر 
تا  آمده ایم  نیز گرد هم  اکنون  فراوان است،  ناشناخته  
فرهنگی  و  هنری  شخصیت های  از  یکی  معرفی  شاهد 
است  نشده  شناخته  بایسته  صورت  به  تاکنون  که 

باشیم.

همزمان با روز ملی خلیج فارس؛
سند تاریخی خلیج فارس در موزه حرم رضوی رونمایی شد

با حضور رئیس سازمان صدا و سیما؛
همایش گرامیداشت شهید مطهری در فریمان برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی در مراسم نکوداشت پیشکسوت سفالگری خراسان رضوی:
استاد فضلی نژاد نمونه ای از مفاخر بزرگ خراسان است

عکس:ناهیدقلیزاده
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خیلی ها  دارد.  ادامه  همچنان  برتر  لیگ  در  قهرمانی  رقابت 
در  که  این  احتمال  اما  می دانند  قطعی  را  پرسپولیس  قهرمانی 
روز آخر امتیاز دو تیم با هم برابر شود وجود دارد. آن وقت مالک تعیین 
این مورد گفت:  برتر در  قهرمان چیست؟ سعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات لیگ 
ابتدا  لیگ  قهرمان  و  تعیین صدرنشین  برتر مالک  لیگ  آئین نامه مسابقات  اساس  »بر 
بازی های  با  لیگ  قهرمان  و  است  بیشتر  زده  گل  سپس  و  گل  تفاضل  بعد  امتیاز، 
تفاضل گل  براساس  دنیا قهرمان  فوتبال  لیگ های  نخواهد شد. در همه  تعیین  رودرو 
مانند جام  برگزار می شود  به صورت گروه بندی  رقابت هایی که  اما در  تعیین می شود، 
انتخاب  برای  مالک  اروپا  قهرمانان  لیگ  و  آسیا  قهرمانان  لیگ  ملت ها،  جام  جهانی، 
تیم صدرنشین بازی های رودرو است و بر همین اساس هم در لیگ برتر ایران تفاضل 

گل برای تعیین تیم قهرمان یا تیم سقوط کننده مالک است. «
فتاحی در مورد اینکه بارسلونا قبل از پایان اللیگا به دلیل قطعی شدن قهرمانی اش 
»در  گفت:  بود  خواهد  چگونه  وضعیت  ای��ران  برتر  لیگ  در  و  کرد  دریافت  را  جام 

پایانی  ماقبل  هفته  در  شود،  مسجل  برتر  لیگ  پایان  از  قبل  تیم  قهرمانی  صورتیکه 
جام به تیم قهرمان اهدا خواهد شد، اما اگر 2 یا ۳ تیم شانس قهرمانی داشته باشند 
سه جام قهرمانی تهیه می شود و در شهر های مختلف قرار می دهیم و در هفته پایانی 

لیگ جام قهرمانی اهدا می شود.«

ملی پوش پینگ پنگ بانوان ایران معتقد است عملکرد تیم های 
ملی زنان و مردان در مسابقات جهانی خوب بوده و منتقدان با شرایط 

این رشته آشنایی الزم را ندارند.
تیم ملی تنیس روی میز بانوان ایران با ترکیب مهشید اشتری و ندا شهسواری در مسابقات 
جهانی مجارستان شرکت کرد. این دو پینگ پنگ باز در دو بخش دوبل و انفرادی برابر رقبای 
خود به میدان رفتند اما بعد از انجام دو تا سه بازی از دور رقابت ها حذف شدند. اشتری در 
بخش انفرادی نتوانست از جدول گروهی باال بیاید و با یک پیروزی و یک شکست خیلی زود از 

دور رقابت ها کنار رفت.
در بخش دوبل هم در اولین دیدار به برتری رسیدند اما نتیجه بازی دوم را واگذار کردند و 
حذف شدند تا در نهایت عملکرد تیم مردان و زنان مورد انتقاد قرار گیرد. پس از این مسابقات، 
قرار است تیم چهار نفره ندا شهسواری، مهشید اشتری، شیما صفایی و سارا شهسواری برای 
حضور در مرحله دوم پلی آف لیگ ترکیه جمعه عازم این کشور شوند. اشتری در مورد عملکرد 

تیم ایران در مسابقات جهانی و حضور در لیگ ترکیه با ایسنا گفت وگو کرد.
او در مورد عملکرد خود در بخش انفرادی مسابقات جهانی گفت: نسبت به آنچه انتظار 

داشتم خوب نبودم. در بازی با نماینده مجارستان ۴ بر ۳ باختم. انتظار داشتم این حریف را ببرم 
و به مرحله بعد صعود کنم اما او از امتیاز میزبانی برخوردار بود. با این حال انتظار داشتم برنده 
شوم.اشتری در مورد نتایج تیم دو نفره بانوان در بخش دوبل مسابقات جهانی بیان کرد: اولین 
بازی دوبل با پاکستان بود که سه بر صفر بردیم. اما در بازی با لهستان نتیجه را واگذار کردیم. 
تیم لهستان از نظر رنکینگ و جایگاه جهانی از ما باالتر و قوی تر بود. با این حال می شد بهتر کار 
کرد.او در مورد سطح مسابقات جهانی گفت: بعد از المپیک، مسابقات جهانی باالترین سطح را 
دارد که یک سال در میان به صورت انفرادی و گروهی برگزار می شود. همه کشورها با بازیکنان 

برتر خود در این مسابقات شرکت می کنند.
اشتری در مورد انتقاداتی که به عملکرد تیم های ملی مردان و زنان در مسابقات جهانی 
می شود، اظهار کرد: به نظرم پینگ پنگ در سطح جهان مثل سایر رشته ها نیست که بتوان به 
راحتی مدال آورد. یعنی مدال آوری در این رشته خیلی سخت است و چین، کره و ژاپن حرف 
اصلی را می زنند. به نظرم این انتقادات الکی است چون جای ما نیستند. مطمئنًا از جنس 
پینگ پنگ نیستند تا بدانند چقدر سخت است. این رشته در سال های اخیر رشد کرده است و 

کسانی که انتقاد می کنند حتمًا از شرایط ما اطالعات کافی ندارند.

انتقادات الکی هستند!مالک های قهرمانی؛ بازی رودررو یا تفاضل گل؟

مهلت یک هفته ای برای شناسایی زمین 
فرودگاه جدید مشهد 

زمینهای  شناسایی  برای  ای  هفته  یک  مهلت 
فاصله  با  و  هکتار  هزار  از  بیش  مساحت  با  دولتی 
مناسب و استاندارد از شهر مشهد به منظور ساخت 

فرودگاه جدید این کالنشهر تعیین شد.
به گزارش صبح امروز به نقل از استانداری خراسان 
رضوی در نخستین جلسه امکان سنجی جا به جایی 
حضور  با  که  مشهد  نژاد  هاشمی  شهید  فرودگاه 
استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران استانی 
و شهری در محل دفتر استاندار برگزار شد به تصویب 
رسید که این زمینها پس از شناسایی باید ظرف همین 
رضوی  خراسان  فرودگاههای  کل  اداره  به  هفته  یک 
گزینه  تعیین  برای  اجرایی  اقدامات  تا  شود  معرفی 
نهایی انجام گیرد. بنا بر این گزارش با تاکید استاندار 
به  خراسان رضوی مقرر شد شهرداری مشهد نسبت 
انجام مطالعات اقتصادی زمین فعلی فرودگاه شهید 
تغییر  از  حاصل  درآمد  میزان  برآورد  و  نژاد  هاشمی 
این  در  حسینی  رزم  علیرضا  کند.  اقدام  آن  کاربری 
جلسه گفت: با توجه به رشد روز افزون تقاضای سفر 
شهید  المللی  بین  فرودگاه  انتقال  مشهد،  به  هوایی 
هاشمی نژاد به خارج از شهر ضرورتی غیرقابل انکار 
فرودگاهی  که  کرد  خواهیم  تالش  افزود:  است.وی 
در شأن زائران و مجاوران بارگاه منور امام رضا)ع( در 

محدوده خارج از شهر مشهد احداث شود.
 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
مشهد انتقاد کرد:

انسانی  عدم به روزرسانی آیین نامه منابع 
شهرداری ها طی 3 دهه گذشته

انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری مشهد از عدم به روزرسانی آیین نامه منابع 

انسانی شهرداری ها طی 3 دهه گذشته انتقاد کرد.
نشست  در  مطلب  این  بیان  با  شیخ  آل  شهریار 
مدیران کل منابع انسانی کالنشهرهای کشور که در 
هتل همای شماره یک برگزار شد، اظهار کرد: دچار 
شهر  هر  در  و  هستیم  قرارداد  انعقاد  در  محدودیت 
انعقاد  نحوه  با  نظارتی  نهادهای  سلیقه  تناسب  به 
شده  برخورد  متفاوت  انسانی،  منابع  برای  قرارداد 
است و این امر به دلیل این است که آیین نامه منابع 
روزآوری  به  که  است  دهه   3 ها  شهرداری  انسانی 
نشده است.وی با اشاره به اینکه این نشست فرصت 
افزود:  آورده،  فراهم  را  چاره اندیشی  و  تجربه  انتقال 
استفاده  بهینه  روش های  از  مسائل  حل  برای  باید 
نماییم و فعالیت های جمعی را به عنوان فعالیت های 
مقررات  به  نسبت  تا  دهیم  انجام  گروهی  و  صنفی 

موجود تصمیم گیری مشترک اتخاذ نماییم.

مربیانی که پدیده برکنارشان کرد!
ناخواسته  فصل  این  محمدی  گل  یحیی  پدیده 

موجب برکناری سه مربی لیگ برتری شده است.
تیم پدیده البته فصل گذشته یکی از پرسروصدا 
زد.  کلید  را  برتری  لیگ  های  تیم  در  تغییرات  ترین 
در مسابقه ای که با دو گل در استادیوم آزادی تهران 
استقالل علیرضا منصوریان را شکست داد و موجب 
دهند.  شعار   10 شماره  علیه  همه  سکوها  تا  شد 
علیرضا منصوریان در واکنش به شعارها خنده های 
در  نرفت.  کنار  اما  بوسید  هم  را  زمین  و  کرد  تلخی 
و  کرد  تمام  را  کار  آهن  ذوب  برابر  در  تساوی  ادامه 
علی منصور مجبور به جدایی شد و جای خود را به 

شفر داد.
این  در  سرمربی  تغییر  وجود  با  اما  پدیده  عادت 
برابر  برتری  از  پس  چراکه  نشده  ترک  هم  فصل 
سپیدرود رشت خداحافظی علی کریمی رقم خورد، 
گذاشتن  کنار  خبر  مسجدسلیمان  نفت  شکست  با 
برتری  آخرین  با  حاال  و  شد  اعالم  مرزبان  علیرضا 
پدیده مقابل استقالل در ورزشگاه امام رضا، وینفرد 
پدیده  براندازی  مربی  تا  شده  اخراج  رسما  شفر 

جلوه ویژه ای در این فصل به خود بگیرد.
از سوی تیم پدیده شهر  این تغییرات  قطعا همه 
باطنی  میل  خالف  بر  حتما  و  ناخواسته  خودرو 
از  بعد  ها  تیم  اینکه  اما  بوده  محمدی  گل  یحیی 
شکست در برابر پدیده دست به برکناری مربی خود 
حالی  در  این  است.  جالب  خود  نوع  در  زنند  می 
فصل  های  تیم  بهترین  از  یکی  پدیده  که  است 
جاری بوده بطوریکه در حال حاضر یکی از تیم های 
سبک  مهمتر  همه  از  و  است  سهمیه  کسب  مدعی 
فوتبالی که این تیم در فصل جاری ارایه داده حتی 
مورد تحسین مربیان مدعی هم واقع شده است. به 
جایگاهی  به  توجه  با  پدیده  برابر  در  شکست  واقع 
که در این فصل از بازی ها کسب کرده است نگران 
کننده و به قولی افتضاح نیست اما به نظر می رسد 
برابر  با شکست در  به گونه ای رقم خورده که  قرعه 
پدیده حوصله تیم ها به سر می آید و کاسه صبرشان 
لبریز می شود بطوریکه دست به تغییر در کادر فنی 

می زنند.
تراکتورسازی، فوالد، ذوب  در فصلی که گذشت 
سازی  ماشین  مازندران،  نساجی  پیکان،  آهن، 
رشت،  سپیدرود  سلیمان،  مسجد  نفت  تبریز، 
هایی  تیم  تهران  استقالل  و  خوزستان  استقالل 
بودند که کادر فنی اشان دستخوش تغییر شد. 10 
تغییر 6۲.5 درصدی در  بیانگر  تیم  بین 16  از  تیم 
از بازی های لیگ برتر است و این نشان  این فصل 
می دهد امنیت مربیان در تیم های لیگ برتر رو به 

کاهش است.

میدانخبر

اراده  گفت:  مشهدمقدس  شهر  شورای  رئیس 
وجود  شهردار  و  شهری  مدیریت  در  اختیار  تفویض 
دارد و این فضا به زودی ایجاد خواهد شد تا جایگزین 

نگاه های تکلیفی شود.
در  مشهد  شهر  شورای  رئیس  حیدری،  محمدرضا 
های  تالش  و  زحمات  از  قدردانی  ضمن  دیدار  این 
مدیران مناطق، اظهارکرد: هدف اعضای شورا از ارائه 
نمایش  گوناگون،  های  نشست  در  مختلف  گزارشات 

گزارشی از عملکرد شماست.
وی با بیان اینکه مناطق در خط مقدم مسئولیت و 
تعامل با مردم هستند، گفت: شورای پنجم از ابتدای 
فعالیت خود رویکرد حمایتی از مناطق را اعالم کرده 
تا کار مردم و روند پاسخگویی به آنها را تسریع نماییم.
نظارتی  های  کمیته  در  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
پیوسته به مدیران مناطق تاکید داشتیم که خالء ها را 
احصا کنند تا شورای شهر با مصوبات خود این موارد 

را برطرف کند.
علی رغم  اینکه  بیان  با  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
تاکیدات اعضای شورا، هنوز گزارش منسجمی از این 
تصریح  نکرده ایم،  دریافت  مناطق  سوی  از  خالءها 
برای  شده  پیش بینی  های  ماموریت  از  یکی  کرد: 
مشکالت  حل وفصل  کنار  در  نظارتی،  های  کمیته 
و  اصالح  مناطق،  مسائل  به  رسیدگی  شهروندان، 

روان سازی امور شهروندان است.
حیدری در ادامه با اشاره به اینکه دو عامل موجب 
بروکراتیک  نظام  وقتی  گفت:  می شود،  تمرکزگرایی 
مجموعه  به  که  هرفردی  برای  می کند،  پیدا   توسعه  
امر  همین  و  کنیم  تعریف  نقشی  باید  می  شود  افزوده 

موجب طوالنی شدن فرآیندها شده است.
و  دانست  دیگر  عامل  را  اعتماد  عدم  فضای  وی 
افزود: این بی اعتمادی در درون شهرداری و همچنین 
روابط میان شهروندان و شهرداری محسوس است که 
می توانیم  نظارت،  و  شفافیت  مقوله  به  ویژه  توجه  با 

این معضل را به مرور زمان اصالح کنیم.
معنای  به  اختیار  تفویض  اینکه  بیان  با  حیدری 
روزانه  صورت  به  نظارت  این  و  نیست  نظارت  عدم 
کرد:  تصریح  است،  کنترل  قابل  سامانه ها  طریق  از 
و شورای  بررسی شود  باید  این موضوع  ابعاد مختلف 
شهر برای تحقق آن آمادگی دارد و کمک های الزم را 

خواهد داشت.
در  اختیار  تفویض  اراده  این  گفت:  همچنین  وی 
فضا  این  و  دارد  وجود  نیز  شهردار  و  شهری  مدیریت 
های  نگاه  جایگزین  تا  شد  خواهد  ایجاد  زودی  به 

تکلیفی شود.
خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  حیدری 
پیش رو  ویژه ای  شرایط   9۸ سال  در  اینکه  بیان  با 
هر  با  شهری  مدیریت  اظهارکرد:  داشت،  خواهیم 

تغییر و تحولی متاثر خواهد شد.
های  بدهی  از  زیادی  بخش  تهاتر  به  اشاره  با  وی 
درآمدی  شرایط  افزود:  گذشته،  سال  در  شهرداری 
از  متفاوت  است  ممکن  آینده  سال  در  شهرداری 
و تنگناهایی مواجه  با محدودیت ها  و  باشد  سال قبل 

خواهیم بود.
اینکه  بر  تاکید  با  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
انقباضی  و  صالح  و  صرفه  رویکرد  با  باید  هزینه ها 
ایفا  این زمینه  باشد، گفت: مناطق نقش بسزایی در 
بیشتری  مراقبت  هزینه ها  بخش  در  باید  و  می کنند 

داشته باشیم.
خود  های  صحبت  از  دیگری  بخش  در  حیدری 
تعریف  با  گفت:  و  کرد  اشاره  انسانی  نیروی  به 
آنها در  از  برای کارکنان، میتوان  ویژه ای  ظرفیت های 
بهره  گرفت؛ خدمات  به مدیریت شهری  جهت کمک 
به  شهری  فضای  در  می توان  ترتیب  بدین  ویژه ای 
مدیریت  و  مردم  تعامالت  تا  کرد  ارائه  شهروندان 

شهری تعمیق یابد.
وی با تاکید بر لزوم تکیه به ظرفیت های شهرداری 
و ارتقاء بهره وری و کارایی، تصریح کرد: شورای شهر 
و  داشت  خواهد  نظارت  ضمن  را  خود  حمایتی  نگاه 
که دخالتی صورت  باشد  نحوی  به  باید  مراودات  نوع 

نگیرد.
های  کمیته  فعالیت  به  هم  اشاره ای  حیدری 

نظارتی داشت و اظهارکرد: دو مرحله ای شدن فرآیند 
بسیار  کمیته ها،  این  در  شهروندان  به  پاسخگویی 
ارباب  کارساز بوده و موجب تسریع در پاسخگویی به 
طی  فرآیندها  نحوی  به  اکنون  است؛  شده  رجوع 
شده که پرونده های محدودی به کمیته های نظارتی 

ارجاع داده می شود.
رجب زاده،  حسنعلی  نشست،  این  ادامه  در 
تبریک  ضمن  مشهد  شهرداری   10 منطقه  مدیر 
روستا،  و  شهر  شوراهای  روز  اردیبهشت ماه،  نهم 
های  پشتیبانی  و  هدایت ها  حمایت ها،  از  اظهارکرد: 
شهرداری  بویژه  شهرداری،  مجموعه  از  شهر  شورای 
داریم؛  را  تشکر  و  تقدیر  کمال   97 سال  در  مناطق 
ابالغ  و  شورا  گذشته  سال  پایانی  ماهه   3 مصوبات 
درآمدهای  افزایش  و  کسب وکار  رونق  موجب  آنها 

شهرداری مناطق شد.
شورای  حمایتی  رویکرد  همین  اینکه  بیان  با  وی 
مناطق  درآمدهای  درصدی   100 تحقق  موجب  شهر 
شهرداری در سال گذشته شده است، گفت: در سال 
شهرداری،  و  شهر  شورای  میان  همدلی  عالوه بر   97
مدیریت  بین  خوبی  بسیار  هم افزایی  و  تعامل  شاهد 
تاثیرگذار  های  دستگاه  سایر  و  استانداری  و  شهری 
به  بودیم که موجب شد سال گذشته، سالی  در شهر 

یادماندنی در تاریخ مدیریت شهری مشهد باشد.
سال  در  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  رجب زاده 
بهتری  تمامی مشکالت احتمالی، سال  9۸ علی رغم 

برای شهر مشهد باشد.
با  ادامه  در  مشهد  شهرداری   10 منطقه  مدیر 
های  شهرداری  به  اختیار  تفویض  اهمیت  به  اشاره 

و   3 جمعیت  با  را  مشهد  شهر  کرد:  تصریح  مناطق، 
نیم میلیونی و حضور ساالنه 30 میلیون زائر نمی توان 
به صورت متمرکز مدیریت کرد و باید به سمتی حرکت 
تقویت  امکانات  و  کارشناسی  بعد  از  مناطق  که  کنیم 

شوند و بار مسئولیتی ستاد را به دوش بکشند.
و مراحل تحقق  فرآیندها  تمامی  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  مجموعه ها  این  خود  توسط  مناطق  بودجه 
بخورد  رقم  نحوی  به  میتواند  شرایط  گفت:  می شود، 
نه  و  باشند  راهبری  قابل  منطقه  در  اعتبارات  این  که 
اینکه برای هر اقدامی نیازمند دستور شهرداری مرکز 

باشیم.
این رویکرد و سیاست  امیدواریم  افزود:  رجب زاده 
در سالهای  تا  نیز همراه شود  با حمایت شورای شهر 
آینده کمترین گردش کار و ارجاعات را داشته باشیم؛ 
و  کیفیت  با  کار  انجام  شهروندان،  امور  در  تسهیل 
اجرایی  دستاوردهای  جمله  از  رجوع  ارباب  رضایت 

شدن این طرح است.
ثامن  منطقه  مدیر  نعمتی،  مصطفی  ادامه،  در 
مناطق  مطالبه  اینکه  بیان  با  نیز  مشهد  شهرداری 
برای تفویض اختیارات از باب تمامیت خواهی نیست، 
اظهارکرد: مناطق در نقطه مواجه با مردم و تعارضات 
میان آنها و شهر نقش آفرینی می کنند؛ مسئولیت هر 
اتفاقی که در شهرداری رخ می دهد، با مناطق است 

ولی اختیاراتی که باید را ندارد.
و نظارت  افزود: نقش راهبری، سیاستگذاری  وی 
تفویض  با  ولی  هستیم  قائل  را  مرکز  شهرداری  عالیه 
تسریع  امور  پیشبرد  و  پاسخگویی  روند  اختیار، 

می یابد.

رئیس شورای شهر مشهد در نشست با مدیران مناطق شهرداری مطرح کرد: 

 تفویض اختیار در راه مناطق مشهد
گزارش

معماریان رئیس هیئت ژیمناستیک استان 
باقی ماند 

مدت  به  آرا  اکثریت  کسب  با  معماریان  حسین 
چهار سال دیگر، رئیس هیئت ژیمناستیک خراسان 

رضوی باقی ماند.
مجمع انتخاب رئیس هیئت ژیمناستیک استان 
با حضور دبیر فدراسیون، مدیرکل ورزش و جوانان 
رؤسای  و  ورزشکاران  نمایندگان  رضوی،  خراسان 
سه  شهرستان ها  ژیمناستیک  ورزشی  هیئت های 
شنبه 10 اردیبهشت ماه ساعت 13 در محل سالن 

جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
حسین معماریان، محمودسلطانی و مرتضی نظری 
که  داشتند  حضور  مجمع  این  در  کاندیدا  عنوان  به 
حسین معماریان با کسب 1۲ رأی از مجموع 17 رأی 
در برابر 5رای مرتضی نظری به مدت 4 سال به ریاست 
هیئت ژیمناستیک استان انتخاب شد.مدیرکل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی در این جلسه ضمن قدردانی از 
حمایت های مداوم فدراسیون ژیمناستیک از ورزشکاران 
این رشته ورزشی، اظهار کرد: خوشبختانه  و هیئت 
ورزش خراسان رضوی شرایط مطلوبی را سپری می کند 
در  استان  ورزشکاران  و  تیم ها  موفق  حضور  شاهد  و 
رقابت های داخلی و بین المللی هستیم.فتاحی افزود: 
در حال حاضر توقع زیادی از ورزش ژیمناستیک برای 
کسب مدال نداریم اما این نباید باعث عدم انگیزه یا 
باید همت  باشد.بلکه  این هیئت  در تالش  کوتاهی 
خود را چند برابر و با استعدادیابی و بها دادن به جوانان 
ورزش ژیمناستیک را روز به روز بهتر کنیم و  به امید خدا 
با کمک همدیگر و رئیس فدراسیون ژیمناستیک بتوانیم 
زمینه پیشرفت را فراهم کنیم.وی حمایت از ورزشکاران 
المپیک و پارالمپیک را اولویت اداره کل ورزش و جوانان 
استان ذکر کرد و گفت: ۲7ورزشکار شناسایی شده اند 
که با هماهنگی هیئت ها برای این ورزشکاران حقوق 
تا پایان شهریور در نظر گرفته شده است که به حساب 
هیئت ها واریز شده است.فتاحی با اشاره به این که 
و  ها  هیئت  اولیه  اهداف  صمیمیت  و  وفاق،دوستی 
ورزشکاران است افزود: در جمع میان ۲7 ورزشکار خبره 
استان 11نفر برای المپیک و 16نفر برای پارالمپیک  
نمایندگان استان هستند که در میان این جمع 5نفر 
ورزشکار بانو هستند.وی از روسای هیت های ورزشی 
درخواست کرد که توجه خود را معطوف برنامه های 
ویژه برای استان کنند و در راستای توسعه هیئت های 
ورزشی در شهر ستان ها وقت بیشتری بگذارند. البته در 
این راستا با چالش هایی روبرو خواهیم شد که امیدوارم 
با سعه صدر و تالش در آینده شاهد رشد و شکوفایی 

نمایندگان شهرستانی باشیم.

سال گذشته تیم هندبال سبزوار با وجود نداشتن 
لیگ  در  غیبت  سال  چند  از   بعد  مشخص  اسپانسر 
برتر با حمایت های نماینده مردم  سبزوار در مجلس 
خصوصی  بخش  و  ادارات  برخی  و  اسالمی  شورای 
کمتر از یک هفته به شروع مسابقات هندبال کشور با 
نیروهای بومی پا به عرصه رقابت گذاشت هر چند در 
پایان مسابقات رتبه هفتم جدول نه تیمی  را بدست 
آورد اما مدیر فنی تیم سربداران طی مصاحبه هایی 
که در روند بازی ها داشت، اعالم کرد ما هیچ انتظاری 
تیم  امسال  نداریم.  سوم  تا  اول  عناوین  کسب  برای 
تا بعد از چند سال غیبت فقط تیم داری  حاضر شد 
کند. حضور در مسابقات برای ما مهم بود برنامه ریزی 
ما برای سال 9۸ است یا سوم می شویم یا در مسابقات 
که  دهد  می  نشان  این  کرد.  نخواهیم  پیدا  حضور 
سبزوار می خواهد همچنان مهد هندبال باقی بماند 
و این موضوع در گرو این است که مدیران سبزوار برای 
بقا هندبال تالش کنند و  با حمایت های مالی آن ها 
بتوان تیم داری کرد و مشکالت را حل کرد و یا کمک 
کنند  تا با جذب اسپانسر دغدغه هندبال دوستان را 

از  بین برند.
 نیشابوری ها به فكر تیم داری افتادند!

دار   و  درگیر  سبزوار   هندبال  حالیکه  در  اما  و 
پاسکاری بین شورا و شهرداری و دیگر نهادهایی که 
قبال اعالم آمادگی برای حمایت از تیم کرده بودند اما با 
شکل گیری تیم به وعده های خود عمل نکردند و برای 
رفع تکلیف موانع قانونی را بهانه کار کردند، نیشابوری 
قاسم شعبانپور  به  و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  ها 
مدیر فنی تیم هندبال پیشنهاد گرفتن امتیاز هندبال 
سبزوار را دادند و خواهان انتقال تیم و بازیکنانش به 
شهرشان شدند تا از  این برند ورزشی دیار سربداران به 

نفع خود استفاده کنند.
شعبانپور در  این رابطه گفت: در تالشیم تا چراغ 
هندبال در این شهر روشن بماند با اینکه همه مدیران 
این شهر با مشکالت مالی تیم آشنا هستند اما قلبم 
از  توانند  می  اینکه  با  فهمیدم  وقتی  گیرد  می  درد 

هندبال حمایت کنند اما اراده ای برای کمک ندارند.
وی افزود: نام هندبال سالیان متوالی است که با 
مردم دیار سربدار عجین شده نام سبزوار  با هندبال در 
سطح کشور شناخته می شود همه شهرها دنبال برند 
هستند اما سبزوار که مرکز اصلی هندبال کشور است 

در شهر خود غریب مانده است.
 تالش دیگر شهرها برای خرید امتیاز سربداران

شعبانپور ادامه داد: شهرهای دیگر خریدار هندبال 

سبزوار هستند. همین حاال پیشنهاداتی از سوی دو 
آن  به  تیم  انتقال  برای  نیشابور  بزرگ  صنایع  از  مورد 
شهر شده است. با این وضعیت تیم می تواند با یک 
اشاره از سبزوار برود. اما هندبالیست ها می خواهند تا 
این ورزش کهن در شهرشان باقی بماند چون اعتالی 

هندبال آرزوی دیرینه همه سبزواری ها است.
مدیر فنی تیم هندبال سربداران سبزوار گفت: سال 
سفید  قراردادهای  تیم  کادر  و  بازیکنان  تمام  گذشته 
هندبال  مالی  مشکالت  جریان  در  همه  کردند  امضا 
را  تیم  خالی  دست  با   و  کردند  جوانمردی  و  بودند 

همراهی کردند.
مدیر فنی تیم هندبال سربداران سبزوار اظهار کرد: 
هندبال  روی  پیش  که  بدی  مالی  شرایط  به  توجه  با 
است ادامه دادن راه بسیار سخت است در جلسه ای 
که با آقای سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس 
شورای اسالمی داشتیم این مطلب را اعالم کردیم که 
اگر مشکالت مالی برطرف نشود شاکله تیم از هم جدا 
روز  می شود، بهرحال ورزشکار شش ساعت در طی 
تمرین دارد و  زندگی خود را باید از روی ورزش تامین 
نداشته  بازیکن  تامین  برای  پولی  ما  که  زمانی  کند 

باشیم به ناچار عقب نشینی می کنند.
دوستان،مردم  هندبال  تمام  از  کرد:  اظهار  وی 
سبزوار و مدیران آن تقاضا داریم بحث هندبال را جدی 
بگیرند زمانی که مردم با برد تیم خوشحال و با باخت 
آن ناراحتند این نشان دهنده ارزشمندی این ورزش 
کهن در  سبزوار  است، نگذارید هندبال از این شهر 

برود.
 شهرداری سبزوار منع قانونی برای حمایت مالی از 

هندبال ندارد
گردشگری  و  ورزشی  فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
شهرداری  کرد:  تاکید  سبزوار  شهر  اسالمی  شورای 
هندبال  تیم  از  مالی  حمایت  برای  قانونی  منع  هیچ 

ندارد.
شورای  در  که  ای  جلسه  در  پسندیده  مسعود 
اسالمی شهر ویژه تیم هندبال برگزار شد با بیان اینکه 
ندارد  هندبال  از  حمایت  برای   ای  اراده  شهرداری 
اظهار کرد: شهرداری در بدترین شرایط با استفاده از 
ماده 16 و 17 قانون در قالب یک موسسه غیر دولتی 
یا خصوصی با تصویب انجمن شهر می تواند از هندبال 

حمایت مالی داشته باشد.
بهترین حالت شهرداری  وی گفت: همچنین در 
به  هندبال  به  ریالی  کمک  بر  مبنی  درخواستی 
به  را  درخواست  نیز  شورا  کند  ارسال  شهر  شورای 
تایید هیئت  ارائه می دهد در صورت  تطبیق  هیئت 
قانونی  منع  دارد پس هیچ  اجرا شدن  قابلیت  طرح 
برای کمک به هندبال وجود ندارد شهرداری اگر این 
اراده را داشته باشد راهکار آن را پیدا می کند و بهانه 

تراشی نمی کند.
وی گفت: تا شهرداری نخواهد شورا نمی تواند این 
مهم را که بار مالی دارد به شهرداری تکلیف کند. کمک 
مالی به تیم هندبال سبزوار مستلزم اراده شهرداری به 

تنظیم الیحه و ارسال آن به شورا است.

 موافق کمک به هندبال سبزوار هستیم
از  حمایت  موافق  شورا  اعضای  کرد:  تاکید  وی 
اولویت  هندبال  از  حمایت  بحث  هستند  هندبال 
شورای شهر است ما به هیچ عنوان مخالفتی در این 
در  حد  در  شهرداری  کمک  قبل  سال  نداریم  زمینه 
اختیار گذاشتن بیلورد یا پیراهن بازیکنان بسیار ناچیز 
بود، اگر برای حمایت از هندبال قرار است شورای شهر 

سهمی پرداخت کند ما موافق پرداخت آن هستیم.
پسندیده ادامه داد: چقدر یک شهر باید هزینه کند 
تا برندی برای خود داشته باشد به عنوان مثال سنگ 
فیروزه برند نیشابور است که مسئوالن آن تالش کردند 
تا با این برند، منبع درآمد برای نیشابور ایجاد کنند اما 
برای هندبال که برند سبزوار است چه کردند به نظر من 
این بی تدبیری مدیران شهرستان است که نتوانستد  
آنطور که شایسته است از این برند استفاده کنند همه 
واقف به مشکالت تیم هندبال سبزوار هستند چرا سبزوار 
همیشه باید با مابقی شهرها فرق کند.رئیس کمیسیون 
شهر   اسالمی  شورای  گردشگری  و  ورزشی  فرهنگی، 
بلکه  ندارم  شهرداری  با  شخصی  مشکل  بنده  گفت: 

منتقد به رویکرد این نهاد هستم که باید اصالح شود.
هندبال  تیم  ها  شنیده  براساس  است؛  گفتنی 
سربداران برای حضور در لیگ برتر کشور اعالم آمادگی 
نسبی کرده است اما مالک فدراسیون برای حضور در 
مسابقات پرداخت هزینه ورودی می باشد که باید دید 
سبزواری ها برنامه ای برای واریز آن دارند یا در نهایت 

امتیاز خود را به شهر دیگری واگذار خواهند کرد.

شعبان پور: سربداران در شهر خود غریب مانده است

هندبال سبزوار در بُن َبست مسئوالن!
خبر

 رئیس شورای اسالمی شهر مشهد تاکید کرد:
روستا  و  شهر  شوراهای  انسجام  ضرورت 

برای اصالح الیحه ارزش افزوده
رئیس شورای شهر مشهدمقدس گفت: شوراهای 
شهر و روستا باید به کمک یکدیگر بیایند و با هم افزایی 
و کار جمعی و گفتگو با نمایندگان حوزه انتخابی خود 
در مجلس شورای اسالمی پیگیری های الزم را داشته 

باشند تا مانع از محدود شدن اختیارات شوراها شوند.
 به گزارش » صبح امروز« محمدرضا حیدری ظهر 
روزگذشته در جلسه اعضای شوراهای اسالمی شهر و 
روستای استان خراسان رضوی، به بیان برخی دغدغه 
روزها  این  اظهارکرد:  پرداخت،  شورایی  نظام  های 
الیحه مالیات برارزش افزوده به موضوعی جدی برای 
شوراهای شهر و روستا تبدیل شده که نگرانی همگان 
را بهمراه داشته و تصویب شدن آن به منزله پایانی برای 
نظام شورایی خواهد بود.وی با بیان اینکه موضوع منابع 
و شوراهای شهر  مدیریت شهری  برای  پایدار همیشه 
مطرح است، گفت: نظام شورایی بعنوان مظهر اراده 
ملی از اختیاراتی که باید، برخوردار نیست؛ با گذشت 
۲0 سال از عمر شوراها، علی رغم افزایش مسئولیت ها 
و پیچیدگی های حوزه های شهری و روستایی و حاشیه 

شهرها، اختیارات هرروز درحال کاهش یافتن است.
مشکالت  ناپایدار  منابع  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
سال  در  که  نحوی  به  کرده  ایجاد  شهرها  برای  جدی 
پرداخت  برای  شهری  های  مدیریت  از  بسیاری   97
حقوق کارکنان خود به دریافت تسهیالت بانکی متوسل 
شده اند؛ بدون شک با افزایش هزینه ها در سال جاری، 
پیش رو  جدی  بحران  و  شد  خواهد  تشدید  مشکالت 
از  برخی  به  خود  های  صحبت  ادامه  در  داریم.وی 
بندهای الیحه مالیات برارزش افزوده اشاره کرد و افزود: 
براساس ماده 7 این الیحه، درآمدهای ناشی از ارزش 
افزوده مستقیما به حساب خزانه واریز و بعنوان بخشی از 
درآمد عمومی دولت محسوب می شود.حیدری تصریح 
کرد: مدیریت های شهری برای دریافت این مبالغ باید با 
سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه تنظیم کنند تا بدین 
را  بوده  خودشان  به  متعلق  که  منابعی  بتوانند  ترتیب 
دریافت نمایند.رئیس شورای شهر مشهدمقدس با بیان 
اینکه در چنین شرایطی اگر دولت در حوزه درآمدهای 
عمومی دچار مشکل شود، هیچ الزامی برای پرداخت 
چراکه  داشت  نخواهد  شهرداری ها  حقوقات  و  حق 
مدیریت های شهری جزو اولویت های نخست نیستند؛ 
این اتفاق بدون شک موجب ایجاد پیچیدگی در نظام 
اداری خواهد شد.حیدری تصریح کرد: 9 درصد مالیات 
به تفکیک شامل 4 درصد مالیات در  افزوده،  برارزش 
اختیار دولت، 4 درصد عوارض شهرداری ها و 1 درصد 
هم مالیات سالمت می شود ولی طبق این الیحه تمامی 
موارد یادشده در قالب مالیات محسوب خواهند شد و 

شاخه ای با عنوان عوارض شهرداری وجود ندارد.  

در سه هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران رقابت 
ها بسیار حساس شده است، اما معادالت قهرمانی به 
چه صورت رقم می خورد؟ جواب این سؤال را در این 

گزارش بخوانید.
    پرسپولیس؛ چند قدم کوتاه تا قهرمانی

برای  آسانی  بسیار  راه  برتر،  لیگ  صدرنشین 
کسب قهرمانی دارد. آن ها سه دیدار پیش روی خود 
تبریز، ماشین سازی در  تراکتورسازی در  می بینند؛ 
تهران و پارس جنوبی در شهر کوچک جم. آن ها با 
تیم دوم یعنی سپاهان 5 امتیاز فاصله دارند و تنها 
9 امتیاز باقی مانده است. یعنی برای قطعی شدن 
قهرمانی، آن ها 5 امتیاز دیگر می خواهند تا کار را تمام 
کنند؛ یک برد و دو مساوی. البته فراموش نکنید که 
حریفان دیگر نیز مدام مشغول از دست دادن امتیاز 
هستند و این موضوع، مسیر پرسپولیس برای رسیدن 
به قهرمانی را تسهیل می کند. تکلیف این تیم روشن 
است؛ هم خوش شانسی بیاورد و هم منتظر لغزش 

سایر باشگاه ها بماند.
    سپاهان؛ الگوی فرصت سوزی

بعد  بود ولی  نیم فصل نخست  سپاهان قهرمان 
از آن، دچار افت عجیبی شد و کار به جایی کشید 

با ستاره های  باخت. آن ها  به استقالل  که در خانه 
نامدارشان، الگوی فرصت سوزی هستند. سپاهانی ها 
برای رسیدن به قهرمانی باید منتظر لغزش پرسپولیس 
باشند و سپس خودشان، بازی های پیش رو را با برتری 
به پایان برسانند. سپاهان به ترتیب با ماشین سازی 
در اصفهان، پدیده در مشهد و در نهایت استقالل 
خوزستان در اصفهان بازی خواهد کرد. اگر 9 امتیاز 
بگیرند و پرسپولیس در دو بازی از سه بازی خود ناکام 

شود، زردپوشان امیدوار به قهرمانی می شوند.
    استقالل؛ نخواستند قهرمان شوند!

استقالل دو بار شانس داشت به سمت قهرمانی 
برود، اما در هر دو مقطع، شکست خورد؛ اولین بار 
شهرآورد بود و بعد بازی با پدیده. شانس این تیم، یک 
امتیاز کمتر از سپاهان و 6 امتیاز کمتر از پرسپولیس 
برای رسیدن به قهرمانی است. آن ها باید در سه بازی 
خود مقابل استقالل خوزستان در تهران، صنعت نفت 
در آبادان و سپیدرود در ورزشگاه آزادی مصاف داشته 
باشند. احتمال قهرمانی استقالل بسیار کم است، اما 

غیرممکن نیست.
    تراکتورسازی تبریز؛ دالر هایی که بر باد رفت

تیمی که داشت با محمد تقوی جان می گرفت، به 

جورج لیکنس سپرده شد تا مربی بلژیکی پس از چند 
پیروزی جذاب، دوران ناکامی خود را آغاز کند. باشگاه 
برسد،  قهرمانی  به  تا  کرد  خرج  دالر  تراکتورسازی 
اما حاال باید منتظر باشد تا 4 باشگاه پرسپولیس، 
سپاهان، استقالل و البته پدیده مشهد فقط امتیاز 
از دست بدهند و آن وقت، تراکتوری ها فقط ببرند 
با  چهارشنبه  روز  تراکتور  شوند.  قهرمان  شاید  تا 
پرسپولیس در تبریز بازی می کند، سپس برابر پارس 
جنوبی جم میزبان است و در نهایت به اهواز می رود و 
با فوالد مصاف می دهد. آن ها باید بیش از قهرمانی، 

به دنبال سهمیه باشند.
    پدیده مشهد؛ باالتر از ابر ها

این  در  امروز  پدیده  نداشت  توقع  هیچ کس 
شانس  هم  هنوز  آن ها  اما  بگیرد،  قرار  جایگاه 
حاال  همین  هستند.  قائل  خود  برای  قهرمانی 
حرکت  تراکتورسازی  به  چسبیده  امتیاز،   49 با 
می کنند و همان معادالت تراکتور باید برای پدیده 
رقم بخورد تا شاید قهرمان شوند. آن ها این هفته 
به تهران می آیند تا با سایپا بازی کنند و سپس در 
خانه، میزبان سپاهان هستند. در نهایت در تبریز به 
دیدار ماشین سازی می روند. هر عنوانی که پدیده 
انتظارات  سطح  از  باالتر  را  آن ها  بیاورد،  دست  به 

ابتدای فصل می نشاند.

همچنین برنامه بازی های سه هفته پایانی مدعیان 
به شرح زیر است:

     هفته بیست وهشتم
تراکتورسازی - پرسپولیس )یادگار امام )ره( تبریز(

استقالل - استقالل خوزستان )آزادی تهران(
سایپا - پدیده مشهد )شهدای شهرقدس تهران(

)نقش  تبریز  ماشین سازی   - اصفهان  سپاهان 
جهان اصفهان(

    هفته بیست و نهم
پرسپولیس - ماشین سازی تبریز )آزادی تهران(

پدیده مشهد - سپاهان اصفهان )امام رضا )ع((
تراکتورسازی - پارس جنوبی جم )یادگار )ره( امام 

تبریز(
صنعت نفت آبادان - استقالل )تختی آبادان(

    هفته سی ام
استقالل - سپیدرود رشت )آزادی تهران(

)نقش  خوزستان  استقالل   - اصفهان  سپاهان 
جهان اصفهان(

فوالد خوزستان - تراکتورسازی تبریز )فوالد آره نا 
اهواز(

پارس جنوبی جم - پرسپولیس )تختی جم(
ماشین سازی تبریز - پدیده مشهد )بنیان دیزل 

تبریز(

میدان
حساسیت در لیگ برتر فوتبال به اوج خود رسید

همه معادالت قهرمانی!
امروز  باید  که  حالی  در  فوتسال  ملی  تیم 
خود  تمرینات  اولین  اردیبهشت   11 چهارشنبه 
ملی  های  تیم  کمپ  محل  در  جدید  سال  در  را 
برگزار کند که این تمرینات به خاطر شرایط مالی 

فدراسیون فوتبال لغو شد.
افتخار  ُپر  ورزشی  های  رشته  از  یکی  فوتسال 
در  حاضر  حال  در  ایران  ملی  تیم  و  است  کشور 
تیم  این  دارد  قرار  آسیا  اول  و  دنیا  سوم  جایگاه  
همچنین  و   ملتها  جام  مقدماتی  در  باید  امسال 
که  آسیا  ملتهای  جام  قهرمانی  و  نهایی  مرحله 

انتخابی جام جهانی ۲0۲0 است شرکت کند.
ناظم  محمد  که  است  حالی  در  موضوع  این 
در  بارها  فوتسال   ملی  تیم  سرمربی  الشریعه 
9۸سالی  سال  که  بود  گفته  خود  های  مصاحبه 
برنامه های  و  تیم ملی است  برای   ُپرکار  و شلوغ 
فدراسیون  به  جدید   سال  برای  را  تیم  این 
تحویل داده است و در این برنامه ها زمان اولین 
 16 الی   11 چهارشنبه   روز  را  ملی  تیم  تمرین 
اعالم  ملی  تیم های  کمپ  محل  در   اردیبهشت 

کرده بود.
اسامی دعوت شدگان  امروز  به  تا  متاسفانه  اما 

به اردوی تیم ملی از سوی سرمربی این تیم اعالم 
از  نشده است در حالی که همیشه چند روز قبل 
اسامی دعوت شدگان   تیم ملی  اردوهای  برگزاری 
از سوی سرمربی تیم  را سایت فدراسیون فوتبال به 
صورت رسمی رسانه ای می کرد براساس شنیده ها 
از  اردو  این  ظاهرا  شده  انجام  که  پیگیری های  و  
و  مالی  شرایط  دلیل  به  فوتبال  فدراسیون  سوی 
بدهکاری این فدراسیون به زیر مجموعه های خود 

تعطیل شده است.
حال سوالی که پیش می آید چرا باید اردوی تیم 
ملی آن هم در سالی شلوغ پرکار و مهم که ما باید 
در  باید  آسیا  در  قهرمانی  عنوان  از  دفاع  بر  عالوه 
انتخابی جام جهانی۲0۲0 شرکت کنیم آن هم با 
رقبای سرسخت  آسیایی خود که سرمایه گزاری بی 
اندازه در این سال ها در فوتسال انجام دادند  حد 
اردوی تیم ملی از سوی فدراسیون فوتبال به دلیل 
این  امیدواریم  شود.  تعطیل  اقتصادی  مشکالت 
فدراسیون درباد قهرمانی آسیا و سومی دنیا نباشد 
چون اگر اینگونه باشد همانند فوتبال ساحلی در 
یا..... و  ملت ها  مقدماتی جام  اول   مرحله  همان 

حذف می شویم.

سالن بازی

خبرخبر

پول نیست، بروید خانه !

مسابقات ووشو انتخابی استان برگزار می شودرقابت اتومبیلرانان خراسان رضوی در مشهد
سامانه پیامکی 

روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8
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اتومبیلرانی خراسان رضوی گفت: مسابقات  رئیس هیئت موتورسواری و 
اتومبیلرانی سرعت قهرمانی خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود.

رضا رمضانی اظهار کرد: یک دوره مسابقات اتومبیلرانی سرعت قهرمانی 

خراسان رضوی روز جمعه 13 اردیبهشت ماه در مشهد برگزار می شود.
وی افزود: این دوره از مسابقات ساعت 11 در پیست اتومبیلرانی سرعت 

مجموعه ورزشی ثامن االئمه برگزار می شود.

انتخابی  ووشو  مسابقات  گفت:  رضوی  خراسان  ووشو  هیئت  رئیس 
خراسان رضوی برگزار می شود.

رضوی  خراسان  انتخابی  ووشو  مسابقات  کرد:  اظهار  زحمتکش  محمد 

ماه  اردیبهشت   19 شنبه  پنج  روز  کشور،  نخبگان  المپیاد  به  اعزام  جهت 
برگزار می شود.

در  تالو)بانوان(  و  ساندا  بخش  دو  در  مسابقات  از  دوره  این  افزود:  وی 
محل خانه ووشو در مجموعه ورزشی کوثر برگزار می شود.

مانیپویا
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